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Kedves Cserháthalápi Lakosok!

Dócs Dávid
Cserháthaláp polgármestere

Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket

a Halápi Hírmondó 5. számának hasábjain! Szoká-

somhoz híven szeretnék beszámolni a településen

zajló eseményekről, fejlesztésekről.

A településen több pályázati projekt is folyamatában

van, mint például a Művelődési Ház energetikai kor-

szerűsítése, a Tájház utolsó, apró munkálatai vagy

éppen a Palóc identitás erősítése nevű projekt, mely

nem kézzel fogható produktumot, hanem erős iden-

titástudatot, palóc kultúránk hosszú távú fennmara-

dását eredményezi. A Művelődési Ház tetejének a

cseréje nem lehetett része a pályázatnak, a teljes

felújítás érdekében viszont úgy gondoltuk, hogy ez

a munkálat elengedhetetlen része a projektnek, így

részben adományból, részben saját erőből valósítjuk

azt meg, hogy a napelemek már egy új tetőre kerül-

hessenek fel.

Még elbírálás alatt van jó néhány pályázatunk, melyek

remélhetőleg minél nagyobb számban lesznek pozi-

tívan elbírálva. Sportpark és játszótér, buszmegállók

létesítése, a ravatalozó felújítása, parkoló kialakítása

a temetőben, települési kamerarendszer és rendez-

vény megvalósítása szerepel a benyújtott pályázatok

között. Pályázat lett benyújtva az összes nem szilárd

burkolatú útra, hogy végleg megoldódjon az ott élők

problémája is, amelyet a folyamatos karbantartás

ellenére is a lezúduló csapadék és nyáron a por okoz

(Régimalom út, Mészáros köz, Dózsa György út, Tán-

csics Mihály illetve a Molnár Ferenc utcák). 

Idén a “Start munkaprogram” keretein belül tervezzük

egy kis komposztálló telep létesítését a helyben kelet-

kezett zöldhulladék kezelésére. Emellett terveink közt

szerepel egy ifjúsági klub és konditerem kialakítása,

hogy a fiatalok számára legyen egy hely, amelyet

magukénak éreznek. Egy kilátó megépítésével nőne

A lehetőségeinken túl is a falu javát akarjuk, így a

közeljövőben pályázni kívánunk óvodánk felújítására

(hogy ott gyermekeink a legmegfelelőbb környezet-

ben cseperedjenek), turisztikai célú fejlesztésekre

(melyek bevételt jelenthetnek a település részére,

illetve a Weiss-kúria renoválásával annak hányatta-

tott sorsa is megoldódna, illetve funkciót is kapna),

valamint kommunális gépek beszerzésére az egyre

jobban ellehetetlenített közfoglalkoztatási programok

könnyítése illetve településünk tisztán, rendezett kö-

rülmények között tartása érdekében.

Ezekkel a megvalósítani kívánt munkákkal a település

fejlődését szeretnénk szolgálni, az itt élők legnagyobb

megelégedésére. A fiatalos, dinamikus, eredményes

és határozott településvezetésnek köszönhetően egyre

többen gondolják úgy, hogy Cserháthalápon szeretné-

nek letelepedni, mellyel nem csak közösségünk gaz-

dagodik, de az üres ingatlanok száma is csökken.

Reményeim szerint ez a tendencia a jövőben még

erősebb lesz, s a markáns, leszálló ágból újra felfelé

fog ívelni kis falunk jövője!

Jó egészséget kívánva a legnagyobb tisztelettel:

Pünkösdkor partiumi testvértelepülésünk meghívá-

sának tettünk eleget inámi barátainkkal egyetem-

ben. Pár napot töltöttünk Érolasziban, megismerve

a telpülést és környékét. Ezt követően a három

testvértelepülés együtt látogatott al Csíksomlyóba,

hogy részt vegyen az ottani búcsúban.

A ravatalozó felújítására már a tervek is meg vannak

a falu látnivalóinak a száma, a közterületi padok és

kukák, utcanév táblák, virágtartók kihelyezése és

cseréje pedig komfortosabbá és szebbé tenné telepü-

lésünket. Az előző években megszokott módon az

önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz hasonlóan

a tűzoltó szertár felújítása is megvalósulna.



Aktív nyugdíjasok

A Cserháthalápi Nyugdíjas Klub vezetősége

Az idei évet is aktívan kezdték a falu nyugdíja-

sai. Rendszeres teadélutánjaik mellett, több jelentő-

sebb összejövetelt is szerveztek az év első harma-

dában. 
Nőnap alkalmából a Klub férfi tagjai virággal kö-

szöntötték a hölgyeket, majd ugyanezt tette Dócs

Dávid polgármester is. Az ajándékozást egy na-

gyon finom vacsora követte, majd egy jó hangu-

latú beszélgetéssel zárták az estét a szépkorúak. 

Áprilisban tisztújító közgyűlésre gyűlt össze a tag-

ság.
Koreny József bevezető beszédéből megtudhattuk,

hogy a Klub jelenleg 28 tagot számlál. Idén 2 be-

lépővel bővült a létszám, immár Trepinszki Józsefné

és Korga László is a nyugdíjasok táborát erősíti.

Elnök úr ígéretet tett, hogy a nyugdíjasok tőlük tel-

hetően továbbra is mindent megtesznek a falu fej-

lődéséért. Ahogy eddig is, így a jönőben is számít-

hat az Önkormányzat és a falu a Nyugdíjas Klub

segítségére és részvételére a különböző rendezvé-

nyeken.

Polgármester úr is kitért arra mondandójában, hogy

a nyugdíjasok mennyire aktív és hasznos tag-

jai a cserháthalápi közösségnek. Hozzáállásuk és

szorgalmuk egyértelműen követendő példa a fiata-

labb nemzedékek számára.

A beszédek után titkos szavazással kezdetét vette a

vezetőségválasztás, amelynek eredményeként újabb

kettő évre Koreny József lett a Klub elnöke. A négy

vezetőségi tag pedig Balázs Zoltán, Bazsó Sándorné,

Lestyánszki Jánosné és Szabó Istvánné lettek. Mun-

kájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.

A munka után jöhetett a szórakozás. Vacsorára ízle-

tes töltött káposzta és ínycsiklandó sütemények soka-

sága volt a menü, közben Balázs Zoltán zenélt tan-

góharmonikán, így szórakoztatva az egybegyűlteket.

Újra indult az ifjúsági hittan Jógaórák a Művelődési Házban

2019 februárjától újra van kisfalunkban ifjúsági hit-

tan. Jelenleg első éves vagyok a váci Apor Vilmos

Katolikus Főiskola katekéta-lelkipásztori szakán. Az itt

megszerzett tudást felhasználva a célom az, hogy jó

kedvűen, egy jó közösség ben tudjak beszél -

ni a fiataloknak a hitről. Szeretnék egy jó közösséget,

egy jó társaságot kialakítani. Az ifjúsági hittanra

a 12-25 év közötti fiatalokat várom nagyon

sok szeretettel. Az hittanok a Művelődési Ház

kistermében általában 2 hetente pénteken

18:30-tól vannak, de amikor filmet nézünk,

akkor 18:00 órakor szoktuk kezdeni. Az össze-

jöveteleken beszélgetünk, filmezünk illetve tár-

sasjátékot is játszunk. Szeretnék majd idővel kirán-

dulásokat is szervezni, mikor az időjárás  engedi,

nyársalni, illetve az évente kétszer (tavasszal, ősszel)

megrendezésre kerülő Nagymarosi Ifjúsági Talál-

kozón is részt venni a fiatalokkal. Ha felkeltettem

az érdeklődését a fiataloknak, akkor nagyon sok

szeretettel várom őket.
Mészáros Dániel

“Megnyugvás a rohanó világban”-így felelt Balázs Eszter

arra kérdésre, hogy mit is jelent neki a jóga. Eszter heti

2 alkalommal, kedden 18 órától, csütörtökön pedig 19

órától tart jógaórát a cserháthalápiaknak. Teszi mindezt

szabadidejében, önzetlenül. A csoport tagjai várják azon

újabb jelentkezőket, akik a megnyugvás mellett egy

minden izmot megmozgató, kiadós tornára is vágynak.



Megemlékezés március 15-énBudapesti kirándulás
Ahogy az utóbbi években megszokhattuk, ismét

szép számmal gyűltünk össze nemzeti ünnepünkön,

hogy megemlékezzünk elődeink hőstetteiről. A mű-

sort óvodásaink nyitották egy igen látványos produk-

cióval, amely az óvó nénik felkészítő munkáját dicséri.

Ovisaink után Dócs Dávid polgármester úr beszéde

következett, majd az iskolások verses-zenés műsorát lát-

hattuk Szorcsik Anikónak köszönhetően. A megem-

lékezést koszorúzás zárta. A hangosításért ezúttal is

köszönet Tor Benedeknek és Mészáros Dánielnek.

Május 4-én Parlamenti jutalom kiránduláson vettek

részt a szeptemberi Betyárasztal Fesztivál segítői.

Házigazdaként Dúró Dóra vezette körbe az Ország-

házban a csapatot, köszönjük neki a közreműkö-

dést. Délutáni programként a Vajdahunyad várát

és a Mezőgazdasági Múzeumot tekintettük meg.

Sok érdekességet láttunk régi korokról. Ezúton is

hálás köszönet segítőinknek, reméljük, a továbbiak-

ban is lelkesen támogatják rendezvényeinket és

számíthatunk rájuk!

Idén is megrendezésre került Farsangi mulatságunk,

amelyre rekord létszámban érkeztek vendégek és

jelmezesek is. Míg a zsűri meghozta döntését a jelmez-

verseny helyezett je irő l, addig a nyugdíjas csoport

tagjai szórakoztatták a nézőket.  Az izgalmak itt még nem

értek véget, következett a tombolasorsolás ahol mint-

egy száz ajándék talált gazdára. Ezt követően a bálban

Fábián Balázs húzta a talpalávalót. Közben az asztalra került

a Trepinszki Józsefné, Polónyi Józsefné és Hölgyéné Paróczi

Anna által sütött finom fánk. Köszönjük támogatóink segítsé-

gét, akik nélkül nem sikerült volna az este ilyen nagyszerűen.

Farsangi mulatság

2019. március 14-én testvértelepülési szerződést

kötöttünk a spanyol Concello da Estrada városával.

Cserháthaláp immáron 7 testvértelepüléssel büszkél-

kedhet (név szerint: Inám, Érolaszi, Vlachová Lhota, Kórógy

Bácskossuthfalva, Spytkowice és Concello da Estrada.

Köszönjük szépen a Képvise lő-testü let delegált-

jának , Tor  Ferenc  kép visel ő úr nak , val am int

kí sér ői nek (Tor  Gabri el lán ak,  Veres  Es zternek,

Veres Jánosnak, Kisné Lestyánkszki Ágnesnek), hogy

válla lkoztak erre a hosszú útra. Külön köszönet

Horváth Marcellának a tolmácsolásért.

Testvértelepülési megállapodás



Faültetés

Kézműves foglalkozások

Időről időre igyekszünk kézműves foglalkozással

színesíteni legkisebbjeink hétköznapjait. Készültünk

már farsangra, március 15-re és húsvétra is. Szép

számmal szoktunk összegyűlni, kicsik és nagyok is

szívesen vesznek részt ezeken a délutánokon. Sze-

rencsére a szülők is elkísérik a gyerekeket, így iga-

zán kellemes hangulat alakul ki, a gyerekek alkot-

nak és az anyukák is ki tudnak kapcsolódni. A fog-

lalkozásoknak köszönhetően jobban meg tudjuk is-

merni egymást, bevonva az új lakókat is, akiknek

ezáltal nagyobb rálátása nyílik kis közösségünk életé-

re. Továbbra is várjuk az alkotni vágyó kis művészeket!

Március 2-án megrendezésre került a cserháthalápi

asztalitenisz verseny. Kisebb létszámban ugyan mint

az eddigi években, de annál kellemesebb, családias

hangulatban zajlott a játék. Egyéniben a helyezettek:

I. Borkó Zoltán, II. Borkó István, III. Majoros Judit.

Páros verseny helyezettjei: I. Borkó Zoltán-Borkó István,

II: Majoros Judit-Amberger János, III. Wágner Bianka

-Wágner János. Legjobb női játékos: Majoros Judit,

legjobb férfi játékos: Borkó Zoltán. Végül, de nem

utolsó sorban köszönjük Vankó Máténak a verseny

levezetését.

IV. Cserháthalápi Vándorkupa

Településünk első polgármesterét, Mészáros Jánost

otthonában látogatta meg és köszöntötte fel 70.

születésnapja alkalmából Dócs Dávid polgármester.

Isten éltesse őt még sokáig erőben, egészségben!

Köszöntés

A rezsicsökkentés keretein belül a Kormány 12.000

forint értékben juttatott tűzifát a szilárd tüzelővel fű-
3tőknek. Ebből 1/3 m  száraz, hasított tölgy tűzifa ju-

tott minden igénylőnek. A szociális tűzifához hason-

lóan Polgármester úr ezt is saját teherautóval, saját

költségen vitte házhoz minden érintettnek.

Rezsicsökkentés

Mintegy 200 facsemetét ültetettek tavasszal az Önkor-

mányzat dolgozói a Cserháthalápra bevezető 4 út

mentén, valamint az Emlékpark és a focipálya köré.

A piros és fehér virágú gesztenyefákat, illetve szivarfákat

saját erőből, jutányos áron, 11.000 forintért szereztük be.



Gyermeknap gyerekszemmelJátszótéravatás
Május 25-én, a cserháthalápi gyermeknapon a sok

móka és kacagás mellett átadásra került a Petőfi

úton található “Körte Kert Kölyök Kuckó” játszótér.

Ezzel a lépéssel az utcában lakó  szülők és az autó-

sok kívánsága is teljesült: a gyermekek ezentúl egy

biztonságosan körbekerített, gondozott téren, nem

pedig az egyre forgalmasabb úton illetve út mentén

játszhatnak. Természetesen a játszótérre nem csak a

Petőfi úton élő gyerekeket várjuk, hanem minden

cserháthalápi ifjoncot.

Az óvodai játszótérhez hasonlóan, a játékokhoz való

faanyagot ezúttal is Dócs Dávid polgármester úr aján-

lotta fel, valamint a kétkezi munkából is kivette a

részét Antalicz László alpolgármesterhez és Vargáné

Majoros Ibolya falugondnokhoz hasonlóan. Külön kö-

szönet a közfoglalkoztatott kollégáknak a feszített munka-

tempóért, így gyermeknapra készen lett a játszótér!

Május 25-én megrendezésre került a cserháthalápi

gyermeknap. 9 órára mindannyian megérkeztünk a Művelő-

dési Ház udvarára, ahol állatsimogató és ugrálóvár

várt minket. Csapatokba szerveződtünk, és elkészítet-

tük a menetleveleket. Eközben megérkeztek a Mosoly-

ra Hangolók Együttes tagjai, akik mókás előadást

tartottak nekünk. 11 órakor kezdetét vette az akadály-

verseny 10 állomással. Minden helyszínen különböző

feladatokat kellett megoldanunk. Miután visszaértünk

az akadályversenyről, finom sült krumpli, csirkemell

és palacsinta várt minket. Ebéd után az akadályverseny

eredményhirdetése következett, majd játékos progra-

mokon vehettünk részt. Eközben bármikor kérhettünk

arcfestést. A nap végén tánc- és énekversenyt rendeztek. Kö-

szönjük a szervezést és a rengeteg ajándékot, remél-

jük, jövőre is legalább ilyen jól érezzük majd magunkat!

Szabó Réka és Csábi Kitti

2019. június 2-án délután fél óra alatt csaknem 40 mm

csapadék esett a településre, amely özönvízszerű mennyi-

ségű vizet eredményezett több utcánkban illetve vízel-

vezető árkunkban. A falu Cserhátsurány és Terény

felőli végeit elöntötte a domboldalakról lezúduló eső-

víz és az ezt követő hordalék és iszap is, amely komoly

károkat okozott, valamint nem kis fennakadásokat ered-

ményezett az áthaladó forgalomnak. Köszönöm kollé-

gáimnak és a helyi lakosoknak a forgalom irányí-

tásában és a helyreállításokban nyújtott segítségét.

Az Országos Közútkezelővel és az illetékes Katasztrófa-

védelemmel azonnal felvettük a kapcsolatot. A

közútkezelő a forgalom helyreállításában a lehető leg-

gyorsabban járt el, illetve egy közös terepbejá-

ráson egyeztettük a helyreállítási munkálatok elvég-

zését. A Katasztrófavédelem is helyszíni szemlét tar-

tott másnap a faluban. A település tulajdonában lé-

vő makadám jellegű utakat megrongálta a lezúduló 

Özönvízszerű esőzés!

csapadékví z, az átereszeket és árkokat pedi g

feltöltötte iszappal, hordalékkal. Ezen problémák orvos-

lására június 4-én a Képviselő-testület határozatot

hozott, miszerint “vis maior” támogatási kérelmet

nyúj tunk be a Belügyminisztérium felé, mivel

a település saját erőből sajnos nem képes a fent

említett problémákat megoldani. Reméljük, hogy

kérelmünk pozitív elbírálásban részesül. Dócs Dávid



Élet az óvodában

Március 7-én, csütörtök délelőtt a gyerekek a Mátyás király
és az okos leány című darabot nézhették meg Magyarnándorban.

Február 22-én, péntek délután megrendezésre került az idei
farsangi bál. Az ovisok mellet sokan eljöttek a rendezvényre,
aminek nagyon örültünk. A gyerekek idén is kreatív jelme-
zekben jelentek meg. Megmutathatták ügyességüket fánkevő
versenyben, táncolásban, húzhattak zsákbamacskát. Igazán
jó hangulatban telt az este.

Május 10-én, péntek délután a csemeték az Édesanyákat és a
Nagymamákat köszöntötték a Művelődési Ház nagytermében.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítséget!

Nemzeti Ünnepünkre, március 15-ére óvodásink egy nagyon
látványos és megható műsorral készültek.

Április 12-én meglátogattuk Balassagyarmaton a vasútmodell
kiállítást. Sok szép terepasztalt és mozdonyt csodálhattunk
meg. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, ámultak a
szebbnél szebb vonatok láttán. Köszönjük a kedves szülőknek,
hogy a szállításban segítettek és hogy a felügyeletben is részt
vettek! Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Dócs Dávid
polgármester úrnak és családjának, hogy a belépő jegyek
árát magukra vállalták.

Február 8-án legközelebb lévő testvér-településünkön, Inámban
jártunk a gyerekekkel. Láthattak egy nagyon színvonalas előadást,
amit rendkívül élveztek. A közös mókázás után felfedezhették
az inámi gyerekek játékbirodalmát. A finom ebéd követően
pedig búcsút vettünk barátainktól. Reméljük, hamarosan mi
is vendégül láthatjuk őket.

Május 8-án Németh Lajos meteorológus látogatott el kis
óvodánkba a gyerekek nagy örömére. Nagyon szuper beszél-
getés zajlott a meteorológus és a csemeték között. Körbe 
járták a négy évszak lehetőségeit, adottságait, ki mit szeret
illetve mit nem. A gyerekek boldogan válaszoltak a feltett
kérdésekre, nagyon ügyesen viselkedtek. Köszönjük Antalicz
László alpolgármesternek, hogy jó szívvel szervezte a talál-
kozót. A vendégváró süteményeket pedig köszönjük szépen
Hölgyéné Paróczi Ancsa néninek!



Halápi Hírmondó - Cserháthaláp Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Dócs Dávid polgármester, Munkatársak: Bulejka Bettina, Szabó István

Telefon: 06 35/572-029, e-mail: cserhathalaphivatal@gmail.com

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2019. június 29-én 11 órai kezdettel

TÁJHÁZUNK MEGNYITÓJÁRA!

MEGHÍVÓ

Délutáni és esti program:

17:00 órától Kispályás labdarúgó mérkőzések (focipálya)

20:00 órától Vendégségi Bál
a Művelődési Ház udvarán

Zenél: Fábián Balázs
Belépő: 500 Ft

Fellépnek:

- Kéknefelejcs Nyugdíjas Csoport

- Csipkerózsa Hagyományőrző Csoport

- Cserháthalápi óvodások lakodalmas műsorral

- Tukora Zsuzsanna és Nagy Kornélia nógrádi népdalokkal

- Konrád Viktor kecskedudás

- Jó ebédhez szól a nóta Balázs Zoltán és

Konrád Viktor közreműködésével

A Cserhátra jellemző népi ételek kóstolása!

PROGRAM:

11 órától ünnepélyes megnyitó


