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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
HERCEGHALOMI PIAC ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR

LEGKÖZELEBB:
2022. SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
9.00 - 13.00 ÓRÁIG
HELYSZÍN: KULTURÁLIS ÉS EGYHÁZI KÖZPONT

www.herceghalom.hu
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Tisztelt Herceghalomiak!
A nyár legtöbbünk számára a jól megérdemelt pihenés időszaka. Remélem, sikerült kikapcsolódni, feltöltődni, hogy
aztán újult erővel térhessenek vissza a dolgos hétköznapokba! Településünkön nyáron sem „állt meg az élet”, számos
örömteli eseményről tájékoztathatom Önöket.
Elkészült a ravatalozó előtti terület térkövezése, mely immár
méltó helyszínéül szolgálhat a temetésekhez, a búcsúzáshoz.
Befejeződhet a temetőkápolna felújítása is, mindezek pályázati pénzből, a Magyar Falu Program két nyertes pályázata segítségével. Az előző önkormányzati ciklusban súlyos
tízmilliókat költött a vezetés a kápolna felújítására, de még
így sem sikerült befejezni a felújítást. Értelmetlen módon,
hozzáértés, szakmai segítség nélkül nyúltak Herceghalom
egyetlen épített emlékéhez, ezzel súlyos károkat is okoztak
a felújítás során. Elég csak a szentély restaurált falainak a
leglettelését, lemázolását említenem, vagy az ablakok cseréjét, a stílusidegen ólomüvegablakokat, melyek az eredeti,
jó állapotban lévő vasablakok helyére kerültek. Természetesen megvizsgáltuk és feltártuk a hibákat építész-tervező,
restaurátor és pénzügyi ellenőr szakmai segítségével. Azt
mondhatjuk, hogy pénzügyileg szabályos, de rossz döntések születtek 2014-2019 között a felújítással kapcsolatban. A
hozzáértést nélkülöző felújítási munkálatok miatti veszteség
pénzben is, de leginkább szellemi-kulturális értékek szintjén okoz hatalmas veszteséget. A kellemetlen „örökséget”
igyekszünk méltó módon, a lehetőségeinkhez mérten helyrehozni.
Elkészült a Dombhát utca aszfaltozása is a Belügyminisztérium által kiírt, 2021-ben megnyert pályázati pénzből és
önerőből. Köszönjük a pályázat adta lehetőséget, éltünk vele,
régi adósságunkat róttuk le. E ciklus végére szeretnénk elérni,
hogy minden utca és köz – ahol még nincs – aszfaltburkolatot kapjon Herceghalmon! A tervek már elkészültek, minden
utcaszakasz, köz – ahol nincs aszfaltburkolat – megtervezésre került, a pályázati lehetőségeket figyeljük.

Folyamatosan dolgozunk azon is, hogy Herceghalom élhető település maradjon, maradjon meg zöld és falusias jellege, e mellett egy még közösségben gondolkodó kistelepülés
a nagyváros küszöbén, közelében. Ennek érdekében számos
intézkedést hoztunk, rengeteg tárgyaláson vagyunk túl. A
Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán többek között
meghatározásra került a lakásszám, a parkolószám, valamint „az épület legmagasabb pontja” fogalma. Minden
módosításról hirdetményben tájékoztattuk, tájékoztatjuk a
lakosságot, ahol feketén-fehéren láthatóak, követhetőek a
korábbi beépítési lehetőségek, és az új, csökkentett mutatók,
a módosítás! A cél az, hogy akkora és olyan legyen Herceghalom, hogy az a település egésze számára optimális legyen.
Mindannyiunk életében változást okozhat a rezsicsökkentés
módosítása. Arra bátorítom a nehéz élethelyzetbe kerülőket,
hogy forduljanak bizalommal az önkormányzathoz, és éljenek a közüzemi díjkompenzáció lehetőségével, amennyiben
jogosultak arra. Herceghalom nem engedi el a rászorulók
kezét, igyekszünk segíteni lehetőségeink szerint. Lehet pályázni tűzifára is, kérem, érdeklődjenek a polgármesteri hivatalban!
Végül engedjék meg, hogy közös ünneplésre hívjam Önöket!
Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos
állami ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Idén is, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, közösen ünneplünk a Kulturális és Egyházi Központban,
illetve a környezetében. A részletes programot néhány oldallal hátrébb olvashatják. Az ünnepség keretein belül átadásra
kerül „Herceghalom díszpolgára” kitüntetés is. Én már tudom, hogy a díj nagyon jó helyre kerül, a következő lapszámban bemutatjuk a díjazottat. Az önkormányzat és a magam
nevében is szeretettel várom Önöket! Isten éltesse Magyarországot!
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 júniusi-júliusi,
munkaterven kívüli ülésein hozott döntései
2022. június 16. rendkívüli ülés
• A képviselő-testület a könyvtárvezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánította és ismételten kiírta.
• A testület a Móric ligeti játszótér közvilágításának kiépítésével a Packers Energo Light Kft.-t bízta meg bruttó
591.820 Ft értékben. A feladatok ellátására a fedezet az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
„Beruházások” terhére biztosított.
• A képviselők a temetőben a ravatalozó előtti térkőburkolat kialakításával az Adrup-Bagi Consult Kft.-t bízták meg bruttó 5.880.207 Ft értékben. Az önkormányzat
4.949.551 Ft-ot a Magyar Falu Program pályázati költség
terhére, míg 930.656 Ft-ot a 2022. évi költségvetéséről
szóló rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.
• Az önkormányzat a pályázat lefolytatásának eredményeként kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt öt éves
időtartamra az Iharos Kft.-vel.
• A testület elmaradt illetmény kifizetése jogcímen bruttó
956.558 Ft megfizetéséhez járult hozzá.
• A képviselők Csizmadia Zsuzsanna polgármester részére
az elmúlt év munkájának elismeréseként 4 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapítottak meg.
2022. július 5. rendkívüli ülés:
• A képviselő-testület az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja alapján módosította a 173/2018. (XII.11.)
számú határozattal megállapított Településszerkezeti
tervet, illetve a 7/2018.(II.20.) számú határozattal jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyvének 14. oldalán
lévő „Eltérő karakterű településrészek” térképi mellékletét a 219/6 hrsz területre vonatkozóan a „Vitális Lakópark” karakterről ún. „intézményi központ és kisvárosias társasházas, családiházak” karakterre módosította.
• Az önkormányzat 1 db TURBO400 típusú lombszívót vásárol a KITE Zrt.-től bruttó 2.628.900 Ft értékben. A költséget a Magyar Falu Programban elnyert pályázati támogatás terhére biztosítja.
• A képviselő-testület az alábbi rendeleteit módosította:
– a Herceghalomi Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak
megállapításáról szóló 4/2020. (V.12.) önkormányzati
rendeletét.
		– Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
12/2018.(XII.15.) önkormányzati rendeletét.

www.herceghalom.hu

		– Herceghalom Község településképének védelméről
szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletét.
		– a köztisztaságról, a hulladék elszállításáról és az állattartás szabályairól szóló 16/2003. (XII.30.) rendeletét.
2022. július 26. rendkívüli ülés:
• A képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján úgy döntött, hogy Herceghalom Helyi
Építési Szabályzatának módosítása című (a telkenként
elhelyezhető lakórendeltetés számának meghatározására vonatkozóan a lakó- és a településközpont vegyes
építési övezetekben, valamint a 1101 j út nyugati oldala
mellett fekvő 021/5 hrsz Lke-10 és a Vt-7 építési övezetbe sorolt területrészére és az épület legmagasabb pontja
fogalmának meghatározása tekintetében) tervmódosítás megvalósulása esetén jelentős környezeti hatás nem
várható, ezért nem tartotta szükségesnek környezeti
vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését.
• A testület Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása (a telkenként elhelyezhető lakórendeltetés számának meghatározására vonatkozóan a lakóés a településközpont vegyes építési övezetekben, valamint a 1101 j út nyugati oldala mellett fekvő 021/5 hrsz
Lke-10 és a Vt-7 építési övezetbe sorolt területrészére és
az épület legmagasabb pontja fogalmának meghatározása tekintetében) című tervmódosítással kapcsolatban
úgy döntött, hogy a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017. (III. 20.) számú önkormányzati rendelete, valamint a „veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény szerint
lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést lezárja.
Az egyeztetés kapcsán a partnerség és a lakosság részéről észrevételek, vélemények nem érkeztek. A tervmódosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
kormányrendelet 41.§-ban foglaltak szerint, és annak 9.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérése mellett megtörtént,
a szervek a tervmódosítást nem kifogásolták.
• A képviselők felhatalmazták Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az önkormányzat és a hozzá tartozó
költségvetési szervei rendelkezésére álló, szabad pénz-
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állományt 500 millió forint erejéig, folyamatosan, a legkedvezőbb feltételek mellett, havi betéti lekötéssel a folyószámla kamatát meghaladó kamatra, a likviditás biztosítása mellett lekösse.
• A testület az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok
pályázat útján történő értékesítése érdekében új pályázati kiírást fogadott el a Herceghalom 321/395, 321/418,
321/419, 321/420, 321/421, 321/422, 321/423, 321/424,
321/425, 321/426 hrsz-ú ingatlanok értékesítése céljából.
A pályázati kiírás az önkormányzat honlapján olvasható.
• A képviselők úgy határoztak, hogy a „Testvér-települési
programok és együttműködések 2021” című pályázaton
nyert 2.000.000 Ft összeg felhasználását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Felhatalmazták Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az
Abacus Business&Wellness Hotellel a 15.000 Ft/fő/nap
ajánlatnak megfelelően a testvértelepülésekről érkezők részére az augusztus 18-21. időszakra a szállásra és
félpanziós ellátásra vonatkozóan, illetve a Szőlősgyula
testvértelepülésről érkezők szállítására Szerencsés József vállalkozóval az ajánlati árnak megfelelően 678.600
Ft+ÁFA összegben a vállalkozói szerződéseket aláírja. A
Szőlősgyuláról és Mehrstettenből érkező vendégek pályázati keretösszegen felüli költségeire 1.300.000 Ft-ot
biztosítottak Herceghalom Község Önkormányzata 2022.
évi költségvetésének KEK sora terhére.
• A testület elfogadta a Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők második félévi munkájáról szóló beszámolókat.
Két fő nem nyújtott be beszámolót, így ők a 2022/2023.
tanévben nem nyújthatnak be pályázatot a Felsőoktatási
ösztöndíjra.

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

A rendeletek és a határozatok pontos szövege mellékleteikkel egyetemben megtalálhatóak a www.herceghalom.hu
oldalon, illetve a rendeletek az önkormányzat hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerülnek.

Megszülettek

Elhunytak

2022. 06. hó újszülöttek

Czirle Mihály (1939.)

Szentes Vidor Ferenc és Szentes-Tóth Tímea kislánya,
Szentes Sára Róza

Tóth Márk Richárd (2001.)

Pálfi Tibor és Pálfi-Jakab Mónika kisfia, Pálfi Tibor

Kovács Tamás és Tóth Melinda kislánya, Kovács Alíz
2022. 07. hó újszülöttek

Király Balázs és Király Patrícia kisfia, Király Ádám

Pákozd Gergely és Pákozd-Bartl Kata kisfia,
Pákozd Ervin

Isten éltesse őket!

Nyugodjanak békében!
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Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Szabó
István (Fidesz-KDNP), a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke
az országos fejlesztési és
területfejlesztési koncepció
budapesti konzultációján.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Újból létrejöhet egy budapesti
agglomerációs fejlesztési fórum
Újból megal akulhat egy budapesti agglomer ációs fejlesztési fórum, ahol
megvitathatnák a fővárost és a környező településeket érintő közös kérdéseket
és fejlesztési koncepciókat alakíthatnának ki – közölte a területfejlesztési
miniszter.
Navracsics Tibor, miután az agglomerációs települések
polgármestereivel konzultált, elmondta: nagyon előremutatónak tartja a Pest megyei közgyűlés elnöke, Szabó
István által felvetett javaslatot, miszerint fontolják meg
azt, hogy az egykor létezett, de megszűnt Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács helyére, vagy azt újjáélesztve hozzanak létre egy térségi fejlesztési tanácsot.
Ez Budapest és a főváros környéki települések számára egy
fejlesztési fórum lenne és lehetővé tenné, hogy megvitassák a közös kérdéseket és kialakítsák azokat a fejlesztési
koncepciókat, amelyek a két térség számára egyaránt előrelépést jelentenének - mutatott rá a tárcavezető. Navracsics Tibor közölte, a több polgármester által támogatott
elnöki javaslatot megvizsgálják és amennyiben lehetőség
van rá, akkor rövid időn belül ennek a törvényhozásban is
megteremtik a jogszabályi hátterét.
A miniszter reményei szerint a közeljövőben meg is alakulhat a - munkanevén - Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács. Ez hasznos fóruma lehet majd ennek a kiemelt
jelentőségű térségnek, ezáltal Pest megye és Budapest érdekeit jobban tudják majd harmonizálni és távlati célokat, fejlesztéseket tudnak majd megfogalmazni - mondta
Navracsics Tibor.
Szólt arról is, elkezdődött az a konzultáció, amelynek lényege a magyar területfejlesztési politika szakpolitikai
keretrendszerének megújítása. Ennek részeként a 2014ben elfogadott területfejlesztési koncepció félidős felül-

www.herceghalom.hu

vizsgálatát végzik el az önkormányzatokkal és a térség
gazdasági szereplőivel. A mostani egyeztetés már a konzultáció negyedik fordulója.
Navracsics Tibor kiemelte: Pest megye és Budapest kapcsolatrendszere meglehetősen szoros és zaklatott is, és ez
így van a fejlesztéspolitika területén is. Míg Budapest egy
főre jutó GDP-je jelentősen meghaladja az európai uniós
átlagot (153 százalék), addig Pest megye az uniós átlag 59
százalékán van - mutatott rá a miniszter, hozzátéve, ebből
is jól látszik az egymással szomszédos térség fejlettsége
közötti szakadék.
Hangsúlyozta: miközben Budapest fejlesztését is elsőrendű prioritásként kell kezelni, oda kell figyelni a fővárost
körülvevő térségre is. A mindennapi életben elválaszthatatlanul van összekövetve ez a két térség - fogalmazott.
- Herceghalom érdekeit képviseltem a rendezvényen mondta a Herceghalomi Hírmondónak Csizmadia Zsuzsanna polgármester. Szó volt megoldandó feladatokról,
közlekedésről, közös célokról, együttműködésről. Közös
érdek, közös cél, azonos problémák jellemzik az agglomerációt, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy minden polgármester a saját településéért lobbizik - bárhol is van, és erre minden alkalmat meg is ragad. Reméljük, minden település meg fogja találni a saját részét a készülő fejlesztési
koncepcióban – tette hozzá a polgármester.
MTI - J.R.
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Végéhez közeledik
a kápolna felújítása,
elkészült a ravatalozó
előtti térburkolat.

Elkészült a Dombhát utca
teljes szakaszán az aszfaltozás

Fotók: Kristóf István
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Bennünket képviselnek:
Cserkuti Edina
Az önkormányzati választási ciklus felénél járunk, így arra kérjük Herceghalom
megválasztott képviselőit, hogy értékeljék az elmúlt időszakot, illetve vázolják
fel terveiket. Elsőként Cserkuti Edina képviselőt, a Humán és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét kérdeztük.

• Mit jelent az Ön számára Herceghalom?
Herceghalom a szülőfalum. Itt vannak a gyökereim, a
múltam, a jelenem és a jövőm. Azt hiszem, ebben a mondatban benne van minden.
• Hogy látja, hogyan változott a közösség Herceghalomban az elmúlt években?
Már kisgyermekként tapasztaltam a közösség erejét.
Amikor még kis lélekszámmal éltünk a faluban, mindenki ismert mindenkit. Semmi nem volt titok a faluban. Estére hazaérve szüleink már jól értesültek voltak, hogy mit
és hol csináltunk aznap. Persze ez tiniként már inkább
bosszantó volt, de tudtuk, hogy biztonságban vagyunk.
Sosem volt kérdés, hogy megyünk-e Majálisra, Gyereknapra vagy focimeccsekre. Mindenhol ott voltunk. A falu
lakossága közösen ünnepelt és nagy volt a közösségi élet
annak ellenére, hogy nem volt olyan sok rendezvényünk
akkoriban. Az idő múlásával és a lakosságszám növekedésével mindez teljesen átalakult. Persze felnőttként
mindent másképp lát az ember, mint gyermekként. Most
is vannak közösségépítő rendezvények, programok a faluban. Mégis más. Manapság már nehéz olyan programot
találni, amely mindenkit egyszerre megmozgat. Mindenkinek más az érdeklődési köre és ez így is van jól. Azt
gondolom, hogy napjainkban mindenki küzd a társadalmi problémákkal, a rohanó hétköznapokkal, a világ rohamos változásával. A változás nem mindig rossz, lehet jó
is. Csak meg kell tartanunk az egyensúlyt.
• Miért döntött úgy, hogy képviselőként jelölteti magát?
Civil szervezetben, szülői munkaközösség tagjaként sok
éven át tevékenykedtem a közösségi életben. Örömmel
töltött el, hogy személyemmel, segítségemmel formálhattam a közösséget. 2019-re érett meg bennem, hogy
képviselőként talán többet is tehetnék a faluért, segíthetnék a lakosságnak.
• Ön szerint mi egy képviselő legfontosabb feladata
egy közösség életében?
Véleményem szerint a legfontosabb, hogy a lakosság
minden korosztályának igényét és problémáját ismerje,
és érdekeit képviselje. Ezzel párhuzamosan ugyan olyan

www.herceghalom.hu

fontosnak tartom, hogy a képviselő lássa át döntései költségvetési következményét is.
Az elmúlt években ezt képviselőként igyekeztem szem
előtt tartani. Bevallom nem könnyű feladat.
• Mi volt az, amit képviselőként leginkább szeretett
volna elérni?
Fontos, hogy az embernek legyenek reális céljai. Ezeket a
célokat megálmodja, leírja, majd elkezd tervezni, majd a
tervek mentén elkezd haladni a megvalósítás útján.
Ahogy az élet telik-múlik, a dolgok változnak és változásra késztetnek. Így jön az újratervezés.
2019-ben célként tűztem ki, hogy indulok a választásokon. A választási kampányban a szavazók várják az ígéreteket. Bevallom, én nem szeretem ezt a megfogalmazást.
Voltak céljaim, melyekből ki lehetne ragadni az iskolabővítést vagy a játszóterek korszerűsítését, bővítését is. Reálisan nézve sem anyagi forrás, sem idő nem jutna minden megvalósítására egy képviselői mandátum alatt. Elsődleges cél inkább az volt, hogy apró léptekkel induljunk
el egy úton, mindenre fordítsunk figyelmet és munkát.
Herceghalom falusi jellege megmaradjon és az infrastruktúra is fejlődjön.
• Hogy áll most ez a dolog?
A Covid időszak, majd a jelen gazdasági helyzet ismét újratervezésre késztette a testületet. Nem volt könnyű időszak az elmúlt 3 év, ahogy az elkövetkező évek sem lesznek azok. Kezdő képviselőként nagy lelkesedéssel vágtam
bele 2019. év végén a tennivalókba. Azt hiszem mondhatom, hogy az apró léptekkel való haladás elindult. Bár
nem olyan tempóban halad egy-két dolog, amelyet elképzeltem, de az irány megvan. Van még min dolgozni. Sőt!
Úgy érzem, hogy még keményebben is, mint eddig. Ha
valami nem úgy működik ahogy szeretnénk, akkor keresni kell a hibákat, kijavítani és jobban csinálni. Most ezen
is munkálkodok, hogy jobban csináljam, mint ahogy eddig. Összességében pedig, hogy hogy állnak a dolgok? A
testület Ingatlanokat vásárolt, hogy a tulajdonunkban lévő telkeken gond nélkül változtathassuk a falu számára
kedvezőbb beépíthetőséget. Hogy legyen lehetőségünk
saját telken infrastruktúrát bővíteni. Pályázatokon in-
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• Milyennek képzeli a jövő Herceghalomját? Milyen
lesz a település 5 és 10 év múlva?
Hogy milyen lesz, nem tudom.
Az agglomerációban elindult népességnövekedés több
problémát okoz. Elsődleges, hogy az infrastruktúrát nehéz olyan iramban fejleszteni, mint ahogy a beköltözések
történnek. Ezen problémák megoldása is egy folyamatos
feladat a testületnek 2019 óta. A folyamatot megállítani
már nem lehet, mérsékelni viszont igen.
Hogy milyennek szeretném látni? Sok zöld övezettel tarkított családi házas környezetet képzelek el. Ahol mindenki jól érzi magát, amire mindenki azt mondhatja,
hogy a nyugalom szigete!
• Tervezi-e, hogy 2024-ben újra jelölteti magát?
Úgy érzem van még mit tennem! Igen tervezem, hogy újra jelöltetem magam.

Cserkuti Edina
Születésem óta Herceghalmon élek. Tanulmányaimat
a helyi iskolában és Budapesten végeztem. Közel húsz
éve aktívan részt veszek Herceghalom közösségi életében. Civil szervezet és szülői közösség tagjaként sok
rendezvény szervezésében vettem részt. Párommal
négy gyermeket nevelünk. A két nagyobb gyermek
már középiskolába jár, a két kisebb pedig a helyi általános iskolába. Négy gyermek nevelése és munka mellett 2019 óta képviselem a helyiek érdekeit.

Cserkuti Edina
Fotó: Kristóf István

dultunk, majd nyertünk útfelújítást, óvodabővítést stb.
Foglalkoztunk a közlekedési koncepció kidolgozásával,
mely hamarosan elkészül. Tervekkel támogattuk az iskolabővítést. A zajvédő fal tervei folyamatban vannak. És
még lehetne sorolni a megvalósult és megkezdett munkákat. Mint ahogy a még ránk váró teendőket is, mint pl. a
közbiztonság, a víz- és csatornahálózat korszerűsítése, a
játszóterek korszerűsítése és bővítése, az iskola támogatása ...
A munka nem áll meg, van még mit tenni.
• Mi az, amit a ciklus hátralevő idejében szeretne
megvalósítani vagy szeretné, ha megvalósulna?
Ahogy már az imént említettem vannak még fontos,
megoldandó problémák. A közlekedés terén a forgalomlassítás, járdák és gyalogátkelőhelyek létesítése. Az iskola, tornacsarnok és közösségi tér bővítése. Szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a környezetvédelemre (pl. biológiai szúnyoggyérítés). Lehetne még ezt a listát is sorolni.
• Ön szerint milyen fontos beruházások, fejlesztések
lennének fontosak Herceghalomban?
Elsődlegesen a lakosság számára fontos lenne, hogy helyben mindent be tudjanak szerezni a hétköznapokban.
Örömömre szolgál, hogy már több helyi vállalkozás, üzlet
és szolgáltatás elérhető itt helyben. De a lakosság részéről
már felmerült igény egy nagyobb szupermarket bevonzására is. Az önkormányzat feladata, hogy Herceghalmot
vonzóvá tegye a vállalkozások, beruházók számára, egy
egyensúlyt fenntartva, a lakosság igényei szerint.

Szédeli György
Fotók: Borbély Árpád
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Olasz meló
„Nagyon kedves fogadtatás, meglepően gyönyörű tányérok és isteni finom ételek.”
„Kiemelt minőségű olasz konyha.” „Kívülről nem látszik, de az ételek rettenetesen
finomak.” Csak néhány azokból az internetes értékelésekből, amelyekkel a
CiáRisto Pizzeria , Herceghalom ol asz vendéglője büszkélkedhet. Úgy tűnik,
az utóbbi években hányattatott sorsú vendéglátóhely, a korábbi csárda ismét
a település nevezetessége lesz. Már gasztronómiai cikkekben is említik, s aki
egyszer kipróbálja, abból jó eséllyel visszajáró vendég lesz. Szédeli György
tulajdonossal beszélgettünk, aki már köztünk él, de még nem köztünk lakik.

Hogy kerültél Herceghalomra?
Budapesten, a Mammut üzletház pénzügyi igazgatója
voltam, így kevés kötődésem volt Herceghalomhoz, bár
édesanyám volt korábban a benzinkút könyvelője, illetve
néhány karácsonyi, céges rendezvényen jártam itt.
Az olasz tanárom volt, illetve van jóban egy olasz testvérpárral, akik Herceghalomban élnek, s akik kezdetben bérelték ezt a helyet. De csak bérelték, nem csináltak vele
semmit. 2019 őszén találkoztunk, sokat beszélgettünk, és
arra az elhatározásra jutottunk, hogy belevágunk a vendéglátásba. Céget alapítottunk, aztán mire 2020 tavaszán
megnyitottunk volna, a Covid-járvány miatt pont be kellett zárni az éttermeket, így csak kiszállítással kezdtünk.
Sok embertől hallottuk, hogy várták a nyitást, és nagyon
jó volt a fogadtatás, tetszett a herceghalomiaknak, amit
csináltunk.

www.herceghalom.hu

Miért dönt úgy valaki, hogy egy biztos egzisztenciát jelentő pénzügyi állás után vendéglátásba kezd?
Ennyire nem volt azért egyenes az út. Saját döntésemből
jöttem el a Mammuttól, aztán néhány céget segítettem
pénzügyi vonalon. 2017-ben egy barátom megvette a fővárosi Hauer cukrászdát, segítettem neki, közösen nyitottuk meg, miután évekig zárva volt. Egy jó fél évig dolgoztunk együtt, aztán némi pihenő után talált meg ez a
lehetőség. Így tehát minimális vendéglátós ismeretem
azért volt.
Egy pályatárstól, közgazdásztól hallottam egyszer,
hogy 5 ezer fő alatti településen nem igazán éri meg
vállalkozásba kezdeni, vendéglátásba pedig kimondottan nem. Egyetértesz ezzel?
Ez talán attól függ, hogy hol, hiszen Ausztriában egy ekkora településen három étterem vagy vendéglátóegység
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simán megél. Magyarországon nem biztos, mert más a
gazdasági környezet és más az emberek habitusa is. Sok
embernek a hellyel, a régebben itt dolgozókkal kapcsolatban volt negatív tapasztalata, de ezt sok munkával, jó minőséggel le lehet dolgozni. Nyilván fontos a lakosság ös�szetétele is egy 2800 fős faluban, de ebből a szempontból
szerintem bőven megélhetne itt egy étterem. Azt az érzést kell valahogy „átvinnünk” az emberekbe, hogy legyenek büszkék arra, hogy Herceghalomban egy ilyen étterem működik. Nyilván nem a külsőségekre gondolok,
azon még szeretnénk változtatni, hanem az ételek minőségére vagy a kiszállítás gyorsaságára. Tudom, hogy ezen
még sokat kell dolgoznunk, de összességében úgy gondolom, Budapesttől „belátható” távolságra megélhet itt egy
étterem, amihez azért határozottan szükséges a helybeliek elfogadása, „támogatása”.
Herceghalom egy olyan agglomerációs település, ahova nagyon sokan csak este, szinte aludni járnak haza.
Munka, család, iskola, gyerekek, stb, – mennyire reális
az elképzelés, hogy ezek után eljöjjenek mondjuk vacsorázni?
Néhány hete felkerült a közösségi oldalunkra egy új étel,
ami 2-3 vendégünkben felvetette a kérdést, hogy kipróbálják-e? Eljöttek, a 2-3 emberből végül 10 lett, s úgy köszöntek el, hogy soha ne legyen rosszabb csütörtökjük.
Nekem ez a fontos, hogy egy-egy olyan impulzust kapjanak nálunk, tőlünk, ami után legközelebb is eljönnek, ha
valami újdonságot látnak az étlapunkon vagy egyszerűen
csak szeretnék jól érezni magukat a barátaikkal.

Borbély Árpád

Tudom, hogy nem lehet minden nap mindenkitől elvárni,
hogy nálunk egyen – amúgy erre nem is vagyunk felkészülve –, de egy-egy olyan alkalom, amit most említettem, eredményezheti azt, hogy része, illetve kedvelt találkozó helye legyünk a helyi közösségnek. Hozzánk a falu szinte minden pontjáról 10 perc alatt gyalog is el lehet
jönni…
Hogy született meg a hely neve?
A Ciá (ejtsd: csá) a Ciao (ejtsd: csáo) nápolyi változata,
ahogyan ott használják. Az alapítótársaim nápolyiak, innen a névválasztás és ezt próbáltam a logónkban is megeleveníteni. A „c” betű a Nápolyi-öblöt szimbolizálja, illetve felfedezhető benne a város felett magasodó Vezúv is.
A rajzomat végül egy grafikus öntötte végleges formába,
de az alapvető elképzelés, szimbolika nem változott.
Ezt a helyet a régóta Herceghalomban élők csak Csárdaként emlegetik. Voltak jónevű bérlői, de az előttetek lévő
években nem volt mindig sikeresnek mondható a hely.
Nem tartottatok attól, hogy rátok is kudarc vár?
Szerencsére nem ismertem korábbról a helyet, így nem is
féltem ettől. Közgazdászként inkább a költségoldalt elemeztem, illetve kóstoltam az egykori olasz üzlettársaim
főztjét, pizzáját, ami meggyőző volt. Azt belátom, hogy
naiv voltam akkor, amikor azt gondoltam, hogy négy tulajdonos tudja majd működtetni a helyet, mert elég gyorsan kiderült, hogy mindannyian mást szeretnénk. Így
egyedül maradtam, csak az enyém a felelősség, de jobb
így.
Békében elváltak az útjaitok?
Abszolút! Barátságban maradtunk, bejárnak, próbálnak
ötleteket adni, segíteni.
Hová pozícionálnád a helyet? Étterem, bisztró vagy
pizzéria?
Jelen pillanatban abszolút pizzéria, ami egy bisztrónál
több, egy étteremnél kevesebb. A konyhánk éttermi minőséget képvisel mind az alapanyagokat, mind pedig a
szakmai tudást tekintve. A célunk Borbély Árpád séffel az,
hogy ez a hely étterem szintet érjen el. Ehhez talán már
nem is kell olyan sok: rendbe kell hoznunk a teraszt, illetve a jó idő elmúltával az étterembelsőt kell barátságosabbá tennünk.
Egyre több olyan értékelést kapunk az interneten, hogy a
konyhánk bármelyik budapesti olasz étteremmel felveszi
a versenyt, mindezt annál sokkal kedvezőbb áron.
Mekkora változást hozott az életetekben, amikor a
herceghalomi Borbély Árpád került a konyha élére, aki
korábban olyan neves budapesti helyeken dolgozott,
mint a Pilvax, a Fáma vagy a Szimply?
Láttam Árpi korábbi munkáit, illetve az első ételeket,
amelyeket nálunk készített, és egyértelműen mellette
tettem le a voksomat. Úgy érzem, ha szeretnénk valami
jót és minőségit csinálni, akkor egy ilyen emberre, konkrétan rá van szükségünk. Emberileg és szakmailag is bízom benne, vele tudjuk ezt a helyet még jobbá tenni.
Az ő érdeme, hogy nemcsak finomak, hanem gyönyörűek
is az ételeink. Már az első kiszállított adagok után olyan
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visszajelzéseket kaptunk, hogy olyan szép volt az étel,
mintha egy karácsonyi ajándékot csomagolnának ki. Bátran állítom, hogy van már egy olyan törzsközönség, akiket az ő munkájának köszönhetünk.
Hosszabb távon is marad az olasz vonal?
Marad és a magyar éttermekben elhagyhatatlan ételeink,
mint például a frissen sültek is egy kis olasz csavart kapnak. Ilyen a Cordon Bleu, amit olasz sonkával, szárított
paradicsommal és mozzarellával készítünk, de a rántott
sajtunk is mozzarellából készül.

www.herceghalom.hu

Mennyire egyszerű vagy bonyolult az autentikus alapanyagok beszerzése?
Két olasz céggel dolgozunk, akik Olaszországból szerzik
be az alapanyagokat, így ez nem jelent nehézséget. Pizzáink valóban olasz pizzalisztből, olasz paradicsommal,
olasz sonkával, olasz szalámival, olasz sajtokkal készülnek. Talán ezért is érezhetik a vendégek, hogy Olaszországban ettek utoljára hasonlóan finom pizzát.
Alapvetően befektetőként szálltál be az üzletbe, de az
elmondottakból úgy tűnik, tevékeny részese is vagy.
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A kezdetektől kiszállítottam, mosogattam, pultoztam –
éppen amire szükség volt. Volt, hogy a pizzasütéssel is
megpróbálkoztam, de be kellett látni, hogy ez így nem jó,
bár nem mondom, hogy nem szerettem csinálni. Aztán
sikerült megtalálni a különböző pozíciókra a hozzáértő
embereket, így nekem több időm jut a háttérmunkára.
Rám hárul a beszerzés, a kapcsolattartás a beszállítókkal,
a fagylaltrendelés – ami szintén olasz –, tehát sok feladat
maradt azért nálam is.

Úgy tudom, bár köztünk élsz, de még nem köztünk
laksz, Budapestről ingázol.
Így van, de ezen szeretnék változtatni. Nagyon megszerettem Herceghalmot, az itteni embereket. Hálás vagyok
a vendégeinknek és a jelenlegi és a volt munkatársaknak
is, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az álom tovább
folytatódhat.
S.Cs.
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AUGUSZTUS 20.
Herceghalom Község Önkormányzata tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját az államalapítás évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.

PROGRAMOK:
8.00 – Zenés ébresztés
10.00 – Önkormányzati ünnepség a Kulturális és Egyházi Központ előtt
Az ünnepségen beszédet mond Csizmadia Zsuzsanna polgármester
A zenés ünnepi műsor során közreműködnek: Czinege Dóra, Lipka Dorottya,
Feleki László, Szabad Tamara, Zeke Bass Band és a szőlősgyulai iskolások.
- Kenyérszentelés
- Díszpolgári cím átadása
- Pohárköszöntő és az ország tortájának felvágása
10.00 – 12.00 – Cipósütés Zsozsó bohóccal a kemencénél
12.00 – 13.00 – Kenyérsütés: Hozd el a kenyértésztát, mi kisütjük!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Herceghalom Község Önkormányzata
A programváltozás jogát fenntartjuk!
www.herceghalom.hu
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A Szent Jobb, amely feltételezhetően Szent István magyar király természetes úton mumifikálódott jobb keze.
Fotó: MTI/Moha Balázs

Augusztus 20.
Egy középkori unokatest véri viszály az indoka , hogy valójában néhány nap
késéssel ünnepeljük ma augusztus 20-án első királyunkat, az államalapítást és
Magyarország születésnapját.

A szentek ünnepnapja szinte minden esetben haláluk –
vagyis égi születésük – napja. Szent István király esetében azonban ez nem pontosan így történt. Hartvig püspök, első királyunk egykori történetírójának legendájából
ugyanis pontosan ismert, hogy a halálos ágyán Magyarországot Szűz Máriának felajánló király 1038. augusztus
15-én, Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Ez a dátum lebegett Szent László királyunk szeme előtt is,
amikor 1083-ban VII. Gergely pápánál kezdeményezte
István király – s vele együtt fia, Imre herceg és a mártírhalált halt Gellért püspök – szentté avatását, s melyre a
katolikus egyház fejétől engedélyt is kapott. A kor szokásai szerint a szentté váló egykori halandó sírját ilyenkor
megbontották, hamvait és maradványait pedig oltárra
emelték. István király sírját augusztus 15-én kísérelték
meg felnyitni – sikertelenül.
A koporsót terhelő követ napokon keresztül nem tudták
elmozdítani erőnek erejével sem az eseményre, és az ez-

zel párhuzamosan hagyományosan megrendezett, ún.
törvénylátó napokra sereglett népek. Egy apáca látomása
útján kaptak égi segítséget: az uralkodó fogságban sínylődő unokatestvére, Salamon szabadon bocsátása volt a
záloga a kő elmozdításának. Szent László király rendelkezett, majd a háromnapos böjtöt követően már könnyen
emelték le a sírhelyre nehezedő súlyt a hamvak fölül.
Így történt, hogy István maradványait 1083. augusztus
20-án emelték oltárra, a király szentté avatását pedig
Szent László a törvénylátó napok új dátumának is megtette. Évszázadokkal később az egyházi ünnepek közé is
bekerült a nap. Szent István korokon át kitartó kultusza a
két világháború között, majd a rendszerváltást követően
újra reneszánszát élte, és éli azóta is. István király szentté avatásának dátumát, még ha halálának évfordulóját
követő ötödik napon is, milliók ünneplik, közel ezer év
távlatából is.
Forrás: szentistvannap.hu
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2022-ben a HUNCUT
SZILVA HERCEG lett
Magyarország
Tortája
K arikó Orsolya n ag y kőr ösi cukr á sz
kre ációja , a „ HUNCU T SZILVA HER CEG ”
fantá ziane vű torta viselheti idén a
Magyarország Tortája címet.
A Magyarország Cukormentes Tortája
versenyt Gyuris László cukrászmester
nyerte a „Nagyi kedvence” fantázianevű
alkotással.

A Magyar Cukrász Ipartestület tizenhatodik alkalommal
hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére.
Olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült recepteket vár minden évben az Ipartestület, melyek az ünneppel,
vagy Magyarországgal összefüggésbe hozhatók, és szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.
Idén a versenykiírásban újdonságként az is szerepelt, hogy a
versenymunkák hangsúlyosabban, minimum 40%-ban tartalmazzanak felverteket, vagy egyéb tészta rétegeket annak
érdekében, hogy a magyar cukrászat tradíciói jobban érvényesüljenek a tortákban. Három körös zsűrizési folyamatban
születik meg a győztes minden évben. Az első fordulóban
megadott jellemzők alapján anonim módon kóstolnak a zsűritagok, innen általában öt torta jut tovább az összesített
pontszámok szerint. A második zsűrizési körben újra kóstolják a döntős tortákat és javaslatokat tesznek azok tökéletesítésére. A döntőben a versenyzőknek a zsűri jelenlétében, élőben kell elkészíteniük a tortákat, melyeket szakmai szempontok alapján pontoznak.
Érdekesség, hogy idén a mák, a meggy, a tokaji borok és a tejföl több versenyzőnél is favorit volt, több torta alap ízeit is
ezek képviselték, de előkerültek olyan, a cukrászatban szokatlan különleges alapanyagok is, mint az édesburgonya, kapor, rozmaring, vagy akár a libamáj.
A győztest, Karikó Orsolyát (Vanília & Gelarto Kézműves Cukrászat, Nagykőrös) a HUNCUT SZILVA HERCEG ötletének megszületésekor a kiváló egri vörösbor és kedvelt magyar gyümölcsünk, a szilva ízének harmonikus párosítása ihlette meg.
A torta alapja egy lisztmentes, mogyorós dacquoise felvert
karamellizált csokoládés fahéj ropogóssal, melyet lágyan rétegez egy üde, könnyed és zamatos, pikánsan fűszerezett
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szilvás csokoládé mousse, megbolondítva az egri borvidék
kiváló családi pincészete által megalkotott classic vörösbor
hangulatával, valamint a szintén vörösboros erdei áfonyaszilva zselé, így kényeztetve érzékeinket. A torta koronája a
frissen szedett szilva ízét idéző gyümölcsös áthúzó.
A második helyezett a Lakatos Pál (Levendula és Kert Cukrászda, Szigetszentmiklós) által készített „Kék kötény kincse”, lett, míg a harmadik helyen az „Évszakok”, Szivós Zita
(Major Cukrászda, Budapest) alkotása végzett.
A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp
Figyelem Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Ipartestülettel együtt hirdeti meg, párhuzamosan a Magyarország Tortája versennyel. Az idei győztes a szegedi Virág Cukrászda és Kávéház cukrászmestere, Gyuris László „Nagyi
kedvence” elnevezésű tortájával lett. Az elegáns küllemű,
hozzáadott cukor nélküli tortában az üde, kellemesen savanykás málnavelő, a fehércsokoládés pisztácia ropogós, valamint a könnyű mascarpone mousse harmonikus ízvilágát
némi hibiszkusz virág és csipkebogyó velő teszi teljessé. A
piskóta mandula- és kókuszlisztből készült, gabonalisztet
nem tartalmaz. A torta energiatartalma - 233,8 kcal szeletenként, míg szénhidrát értéke 11,9 g vagyis a cukorbetegek
számára is jó választás lehet, de mindenkinek ajánljuk, aki
ügyel arra, milyen összetevőkből áll, amit elfogyaszt.
Augusztus 19-től lehet megkóstolni a tortákat, a Magyar Ízek
Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listáját augusztus 16-tól
megtalálják a www.cukraszat.net oldalon, a lista várhatóan
augusztus 19-ig napról napra bővülni fog. A torták minőségének védelme érdekében az idei évben is csak az év végétől
lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az ipartestület
tagjai készíthetik.
Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület
Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület
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Fotók: Janek Réka

A szépség erőt ad
Június végén ismételten kiállításnak adott otthont a Kulturális és Egyházi
Központ, Harvichné Velkei Mária alkotásait, festményeit csodálhatták meg az
érdeklődök.
A művészeti alkotásokban kiteljesülő, az egyedi tehetségből fakadó önkifejezés azért különleges, mert nem csak az alkotónak ad örömöt, hanem nekünk, befogadó közönségnek is: gyönyörködtetnek, elvarázsolnak, elgondolkodtatnak,
megnyugtatnak, kizökkentenek minket a mindennapok világából és ezért feltöltenek bennünket energiával. Mert a
szépség táplál, erőt ad – fogalmazott beszédében a tárlat megnyitóján Cserkuti Edina önkormányzati képviselő, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
Mária, aki 40 éve dolgozik a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, hat éve pedig itt Herceghalomban, az
állatkísérleti műtőben, a COVID-19 kitörését követően, a pandémia ideje alatt fordult a festészet felé, mert mint mondta,
a festés megnyugtatja, kikapcsolja. A kiállításmegnyitót a Thanx Boyz zenekar örökzöld világslágerekkel színesítette.
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Lenyűgözték a közönséget
2022 . július 19 és 23 között Tör ökorsz ágban jártunk Iznik vá r osában , eg y
Nem z etköz i Ze n ei é s Fo l k ló r F es z ti vá lo n . 5 pá r tá n co ssa l k é p v ise lt ü k
hazánkat.
Rengeteg élményben volt részünk. Minden nap volt zenés
utcai felvonulás, illetve több fellépés is. Iznik város lakói
óriási lelkesedéssel fogadtak bennünket. A magyar népviselet és tánc jól illeszkedett a többi nemzet produkciójához. A magyar női viseletben jellegzetes kikeményített
alsószoknyákkal, a férfiak csapásolásával és a páros táncokkal sikerült a fesztivál hangulatát színesítenünk.
A fesztiválon résztvevő Macedón csoport művészeti vezetője nagyra értékelte az előadásunkat, ezért jövőre a náluk
megrendezendő ifjúsági folklór fesztiválra meghívást kaptunk. Táncosaink nemzetközi kapcsolatokra is szert tettek.
Szabadidejükben sok időt töltöttek macedón és török táncostársaikkal. A fesztivál minden résztvevője rendkívül
nyitott volt egymás kultúrájának mély megismerésére.
A szakmai feladatok mellett a csoport kulturális élményekben is gazdagodott. Helyi ételek színes palettáját
kóstolhattuk végig. Kezdve a sós és savanykás ayrantól
egészen a mézédes baklaváig. Egy egész napot töltöttünk
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Isztambulban, amely építészeti csodáival, bazári forgatagával hatalmas élményt nyújtott a gyerekeknek.
Köszönjük a támogatást Csizmadia Zsuzsanna Polgármester Asszonynak, és a Herceghalom Gyermekeiért
Közhasznú Alapítványnak.
Mayer Orsolya, vezető, Mayer Néptáncműhely
„Klassz volt, hogy megismerkedhettünk török és macedón
fiatalokkal, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot és már nagyon várjuk a jövő évi találkozást Macedóniában.”
Zongor Emma
„Elképesztő volt megismerni a török kultúrát, táncokat, ételeket és embereket. Talán, ami a legjobban tetszett az utazás alatt, az izgalmas, idegen atmoszféra. Innen is köszönöm
Mayer Orsolyának, és még a sok-sok embernek, kiknek hála
kijutottunk a fesztiválra.”
Bárányos Márton

Fotók: Mayer Orsolya
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Iskolakezdés
Szeretettel köszöntöm tanulóinkat, szüleiket, tanárainkat, partnereinket a 2022/2023-as tanév kezdetéhez
közeledve. A nyári szünet után már mindenki kipihenten, feltöltődve, vágyakozva várja a szeptember 1-jei
becsengetést. A következő tanévet hagyományos formában kezdjük, de a kormányrendeletben foglaltak
szerint rendkívüli tanítási szünet is elrendelhető, valamint digitális oktatási munkarend is várható a tanév
során.
Augusztus 25-én (csütörtökön) iskolára hangoló Gólyanapot tartunk leendő elsőseinknek és szüleiknek.
A programokról, foglalkozásokról elsős tanítóink:
- Molnár Barbara Eszter (1.a.)
- Baloghné Várkonyi Éva (1.b.)
- Lányiné Balogh Ildikó (1.b.)
gondoskodnak. A program 9:00-től 11:00-ig tart, melyre minden érintettet szeretettel várunk!
Tanévnyitó Ünnepségünket 2022. szeptember 1-jén 8.00 órakor tartjuk a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, melyre szeretettel várjuk tanulóinkat, szüleiket.
Az első tanítási nap szeptember 1. (csütörtök), melyen a tanévnyitó ünnepség után 3 osztályfőnöki órát tartunk, természetesen délutáni foglalkozások is lesznek 16.00 óráig.
Elsős tanulóink szüleinek 17.00 órától szülői értekezletet tartunk.
A diákok a tankönyveiket az első napon kapják meg osztályfőnöküktől. A következő tanévhez szükséges taneszközlista új
honlapunkon (www.hehaiskola.hu) található.

Sikeres tanévet kívánok!
Hogy ismét élet zengje be az iskolát!
Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető
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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.

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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Jubilál az óvoda
A Herceghalmi Csicsergő Óvoda a 2022/23 -as nevelési évet szeptember 1-jén,
teljes alkalmazotti közösséggel, 155 óvodás korú gyermeket várva kezdi meg.
Ezen a napon, hagyományosan elkísérjük a z iskol ai é vnyitóra tanköteles
gyermekeinket, s folyamatosan várjuk az új ovisokat a Napocska , Süni, Katica
csoportokba. Természetesen a már óvodás gyermekeket is szeretettel várjuk,
kíváncsiak vagyunk rá, mennyit nőttek a szünetben. :)

A nyár nagyobbik felében az óvodáztatási igénnyel élő
szülők gyermekeire vigyáztunk. Nyári terv alapján a már
megszokott napirenddel, nevelési, gondozási tartalmakkal
fogadtuk őket. Szerencsére a forróságot árnyékban, mindig
megfelelő környezetben, az ivóvizet állandóan biztosítva,
óvodapedagógusi felügyelettel végeztük ellátásukat. Kollégáim helytállását ezúton is köszönöm.
Augusztus 15-től épületkarbantartási, takarítási feladatok
zajlanak. Szeretnénk gyermekeinket az eddig megszokott
renddel, tisztasággal, szép, biztonságos környezettel fogadni.

A 2022/23-as nevelési év jubileumi év. 2013. január 1-től a
Herceghalmi Csicsergő Óvoda önálló intézményként működik. 10 éves szülinapját a kialakult működési hagyomány
mentén programokkal, kiállítással, az eddigi jó gyakorlatok megélésével, a kapott szülői meglátásokhoz, igényekhez igazodva, a fenntartó eddigi támogatását megköszönve ünnepeljük.
Varga-Tóth Csaba, óvodavezető

Illusztráció: Pixabay
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A Spirit Dance Company bemutatja:

Sün Sári világot lát
Időpont: 2022. szeptember 4., 16.00 óra
Helyszín: Herceghalom, Tornacsarnok

Gyermekmese a tánc nyelvén, melynek főszereplője egy segítőkész és kíváncsi sünlány, Sári.
A mese célja, hogy különböző szakmákat mutasson be állatszereplők segítségével.
Sün Sári útja során számos állatszereplővel találkozik, melyek mind más-más szakma
jellegzetességeit szemléltetik. Másik fontos tanulsága a mesének, hogy a nehézségek,
akadályok a másikba vetett bizalommal egymást segítve leküzdhetők.
A megjelenítést a modern tánc nyújtotta látvány színesíti, a mozgásművészet segítségével lopja be magát
a néző szívébe.
A Sün Sári világot lát táncos mesében 6 felnőtt és 20 gyermek lép színpadra:
Sün Sári - Soós Viktória
Pocok Panni - Vincze Renáta
Mókus Marcsi - Balla Dominika
Harkály Heni - Zsembera Liliána
Vakond Vilma - Sebestyén Tímea
Élek bácsi - Kis Benjámin
Közreműködnek a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola táncszakosztály tanulói.
A mese Hegedűs Miklós tollából született, Pap Katalin színművésznő kedves hangján szólal meg Nánási
Péter csodálatos zenéjével.
Az előadás rendezője és koreográfusa a társulat vezetője: Sándor Tímea
Az előadás a „Köszönjük, Magyarország” program keretében ingyenesen valósul meg.
Herceghalom Község Önkormányzata

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

