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2015. október

Október 23.
Kitüntetések
Születésnap

Nyug d í j a s  k l ub
Visszatekintés

Hí r e k

TARTALOMBÓL:

AZ
2015. OKTÓBER 23.

MEGEMLÉKEZÉSRE

Tisztelt Állampolgár!

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére 2015. október 23-án 10 órakor az
1956-os emlékműnél koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk.

Ünnepség   programja:

Himnusz
Általános Iskolások műsora
Megemlékező beszéd
Koszorúzás
Szózat

Részvételére őszintén számítunk.

Tisztelettel:

     Bakos József  polgármester
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2015-ben Héhalom Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete első
alkalommal Szilágyi Albert úrnak a
Héhalom Község Díszpolgára
kitüntető címet adományozta.

Héhalom község érdekében
kifejtett kiemelkedő tevékenységével
olyan általános elismerést szerzett,
mely hozzájárul t  a  község
fejlődéséhez, értékei megóvásához, jó
hírnevének öregbítéséhez.

 
Szilágyi Albert köztiszteletben álló

tanár, sport ember, közéleti szereplő.
Családja után  életében

legfon tosabb szerepet Héhalom
község és lakóinak sorsa, fejlődése,
gyarapodása  jelen tet te.  A helyi
általános iskola elvégzése után az
aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumba járt,
ahol megismerte feleségét, aki szintén
pedagógus. Az egr i  Tanárképző
Főiskolán történelem és testnevelés
szakon szerzett diplomát 1969-ben.
1968-tól a héhalmi általános iskola
tanára, 1972-től igazgatója volt. 1976

óta dolgozik a közigazgatásban. 
A sport mindig fontos szerepet

játszott az életében úgy is mint aktív
futballista, de úgy is, mint tanítványai
rajongva szeretett és tisztelt edzője. 
A Héhalmi Sport élet meghatározó
egyén isége,  lelkes mecénása ,
mozgatórugója.

1990-ben lett településünk  tanács-
elnöke, majd hat önkormányzati
cikluson  á t  vol t  Héhalom
polgármestere. Egészen a 2014-es
választásokig nagy tervekkel ,
lendület tel  végezte munkáját .
Munkatársai tisztelték, szerették
szakmai tudásáért,  emberségéért.
Nevéhez fűződik a  település
úthálózatának kiépítése, felújítása, az
Egészségügyi Mikroközpont kiala-
kítása, a Mentállomás létrehívása, a
Sportöltöző, a Közösségi Ház, a
Könyvtár,  a  Községháza,  és az
Egészségház felújítása, az Általános
Iskola korszerűsítése, az infrastruktúra
fejlesztése. A színvonalas tárgyi
feltételek megteremtése mellett fontos
feladatának tekintet te a  civi l
szervezetek létrehívását, a kulturális
élet fellendítését. Több köztéri alkotás
készült polgármestersége alatt, pld. a
Petőfi szobor, az ’56-os emlékmű,
Szent-István király faragott szobra. A
katolikus templom és a körülötte lévő
dísztér felújítási munkálatait nagyban
segítette.

Kiváló kapcsolatteremtő: szót tud
érteni a település összes lakójával,
gyümölcsöző kapcsolatokat, hasznos
barátságokat  tud teremten i
őszin teségével ,  jövőbe tekin tő
gondolataival.

A díszpolgári címmel a település
erkölcsi elismerését, tiszteletét és
hálá já t  fejezi  ki  a  ki tün tetet t
személynek!

Héhalom Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete Héhalom Községért kitüntetést
adományozta az alábbi személyeknek:

Kurucz Róbert úrnak, a községünk
kulturális értékeinek felkutatása, és
felújítása érdekében kifejtett
eredményes munkája elismeréseként.

Molnár Sándor úrnak, képviselői
munkájáért, valamint több évtizedes,
önzetlen közösségi munkája
elismeréseként.

Szilágyi Gyula úrnak, a képviselő-
testület tagjaként végzett munkája és az
önkormányzat önzetlen támogatása
elismeréseként.

Szilágyi Kristóf úrnak, a községi
sporttevékenység támogatása
érdekében kifejtett eredményes munkája
elismeréseként.

Szita Mihály úrnak, több mint két
évtizedes képviselői munkája
elismeréseként.

Héhalom Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete Héhalom Község Szolgálatáért
kitüntetést adományozta a következő
személyeknek:

Dr. Buzás Mihály úrnak, több
évtizedes, áldozatos háziorvosi munkája
elismeréseként.

Füzér Eszter  hölgynek, az
önkormányzati hivatalban végzett
kiemelkedő szakmai munkája, a
települési rendezvények előkészí-
tésében és lebonyolításában végzett
tevékenysége elismeréseként.

Valamennyi kitüntetettnek ezúton is
gratulálunk!

FALUNAPI KITÜNTETÉSEK
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Tisztelt Olvasó!
2000. augusztusában jelent meg a

Héhalmi Hírmondó első száma. Az akkori
önkormányzati képviselő-testület úgy
gondolta, hogy szükség van egy
„faluújságra”, amely hitelesen tájékoztat
a település eseményeiről,  az
önkormányzat és intézményei életéről,
törekvéseiről'  a civil szervezetek
működéséről, programjairól.  A
tájékoztatás mellett remélték, hogy
szervező, közösségépítő funkciókat is
betölt és a lakossági
v é l e m é n y n y i l v á n í t á s n a k ,
javaslattételnek is fóruma lesz. Nos,
eltelt 15 év. Vajon sikerült a fenti célokat
teljesíteni, megvalósultak a létrehozók
szándékai, hogyan ítéli meg a lakosság
az újság szerepét, jelentőségét?
Bizonyára egzakt választ csak egy
pontos felmérés adhatna, de a
visszajelzések lakossági reakciók
alapvetően pozitívak. Van igény erre a
tájékoztatási formára is! 55 szám jutott
el a helyi háztartásokba (a 37. és 38.
sorszámúból 2-2 kiadás más-más
tartalommal) 94 személy írt cikket, döntő
többségük helyi lakos. Az írások
tartalma igen változatos volt. Hírek,
információk mellett összegző, elemző
cikkek, irodalmi alkotások,  tudósítások,
mindennapi életünkkel kapcsolatos
vélemények, programajánlatok,
rendezvényekre meghívók, hirdetések,
képviselő-testületi határozatok, hogy
csak a legfontosabbakat említsem. A
Szerkesztő Bizottság tette a dolgát.
Szervezett, írt, szerkesztett, nyomtatott,
elemzett,  javasolt,  könyörgött,
sürgetett, javított, pótolt, –megcsinált.
Köszönet a munkájukért. Ugyanakkor
hozzá kell tenni, hogy az eredményes
másfél évtizedes működés csak úgy
valósulhatott meg, hogy a
szerkesztőséget támogatta az
önkormányzat, a hivatal,  az
intézmények, a civil szervezetek és a
lakosság is, szóval, cselekedettel és
cikkek írásával is. Megérdemlik, hogy
nevük az alábbiakban felsorolásra
kerüljön:

Ajkler Zita
Alapi Sándor
Árvai Józsefné
Bakos József
Bakosné Gyetván Violetta
Bali Veronika
Bozsó Ferencné
Brhlik-Molnár Bernadett
Czéhmester Erzsébet
Csorba Annabella
Csorbáné Jentetics Piroska
Dóka Tamás
Dr. Balogh Botond
Dr. Berze Gábor
Dr. Csizmadia László
Dr. Deák György András
Dr. Gál József Mikós
Dr. Kúti István
Dr. Molnár József
Drégeli Györgyné
Dudásné Teréki Anna
Dukáné Unghy Erzsébet
Farkas Béla
Farkas Bettina
Farkas Ferenc
Farkas Kitti
Fenyvesi Ágnes
Gregus Lajosné
Hadrik Dávid
Hajdu Attila
Halász Szabó Imréné
Harmos Ferenc
Harmos Krisztián
Id. Kovács Gábor
Jakub Balázs
Jakubné Szita Marianna
Jakus György
Kaczur Ágnes
Kiss János
Kopka László
Kopka Lászlóné
Kovács Anna
Kovács Attila
Kovács F. Gábor
Kovács József
Kovács Miklós
Kovács Miklósné
Kutiné Tábik Petronella
Mácz István
Magda Andrea
Majcher Tamás
Molnár Renáta
Molnár Tamásné

Nagymarosi Richárd
Ocsovszki Dávid
Oláh Norbert
Orbán Sándor
Orosz Tiborné
özv. Szűcs Józsefné
Péter Anna
Péter Jánosné
Polgár Tibor
Princz Ádám
Rados László
Refka Dániel
Rusnák Atila
Rusz Melinda Zsuzsanna
Samu Mária
Somai Miklós
Soósné Tóth Anna
Sulán Ádám
Szabó Erika
Szabó Gy. Sándor
Szabó Ivett
Szekeresné Pete Katalin
Szilágyi Albert
Szilágyi Gyuláné
Szita istvánné
Szűcs Csaba
Szűcs Jánosné
Tábik Péter
Tolnay Béláné Lőrincz Magdolna
Tóth Andrea
Tóth Imre
Tóth Imréné
Tóth László
Tóth Tiborné
Török Mónika
Turányi Mária
Urbán Angéla
Urbán Gergely
Urbánné Péter Erika
Vargáné Kocza Karolina Anna
Vidor Miklós

Köszönet jár a főszerkesztő dr. Berze
Gábornak, aki a tördelést, a nyomdai
előkészítést is végzi és Márton Anna
jobbágyi vállalkozónak, aki az újságot
kinyomtatja.

Boldog születésnapot Héhalmi
Hírmondó!

Szilágyi Albert

15 éves a Héhalmi Hírmondó!
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Villanások az
iskola életéből
2015. júniustól
szeptemberig

A 2014-15-ös tanév zárása után szinte
azonnal kezdődtek a nyári programok.
Köszönhetően a sorra megnyert
pályázatoknak, táborról táborra
készülődtünk. Mindezeket a TÁMOP
3.1.4C és a TÁMOP-3.3.17-15 jelzésű
sikeresen megpályázott uniós
projekteknek köszönhetjük.

Először is helyben szerveztünk egy
nem bentlakásos angol nyelvi tábort
Lévai Marianna tanítónő irányításával
és Vargáné Papp Anita segítségével. Itt,
helyben június 22-26. között zajlott a
tábori élet. Napi háromszori étkeztetést
is biztosított a projekt, mindemellett
főként angol nyelvű játékok, interaktív
foglakozások és tartalmas kiegészítő
programok követték egymást (pl.
medencézés az iskolaudvaron). A tábor
sikerességét maguk a gyerekek
bizonyítják. 15-en érezték igen jól

magukat ezen a héten. Egy jövőbeni
támogatási lehetőség esetén a
következő tanév végén hasonlót
szeretnénk újra szervezni.

A második táborozási helyszínünk
a Tisza-tónál, Tiszaroffon volt – Tóth
Andrea és Kaczur Ágnes tanárnők
vezetésével. Ez a tábor ugyan
hivatalosan erdei iskolának minősült, ám
elnevezésével ellentétben a programok
zöme a vízpart közelében, illetve magán
a vízen zajlott.  Külön öröm volt
számunkra, hogy a nemrég búcsúztatott
8. osztályosok számára egy utolsó
táborozási lehetőséget tudtunk
biztosítani – mintegy jutalomként. Itt 20
tanulónk részesülhetett a gazdag
programokban és az ellátással is
elégedettek lehettek tanítványaink.

A táborozások sorában a 3.
lehetőség a többünk számára ismerős
Bodony községben nyílott. Ide 10 leány
tanulót vihettünk, a nemrégiben
országos mintaiskolaként megnyert 4H
program keretein belül. Itt is bőséges
programkínálat várt bennünket, ismerős
táborvezetéssel. Augusztus 10. és 14.
között megismerhették tanítványaink a
program céljait, a csatlakozásból
következő feladatokat, és
tájékozódhattak a 4H program
nemzetközi eredményeiről is. Szép hetet
töltöttünk együtt Tóth Imréné Szabó
Erika tanárnő vezetésével.

A tanév-előkészítés időszakára esett

az idei nyár negyedik táborozása.
Augusztus 24. és 28. között
Szigetbecsén – Ráckeve közelében
tevékenykedett 21 tanulónk a modern
táborhelyen, közel a Duna-parthoz.
Ökotábor lévén a pihenés órái mellett
megismerkedhettek tanítványaink a
Duna-part természetes élővilágával,
Szigetbecse és Ráckeve
nevezetességeivel. Emlékezetes marad
számunkra a számháború és a régmúltat
idéző reggeli torna táborvezetőnk, Béla
bácsi irányításával. Ide is két pedagógus
kísért el bennünket: Orosz Tiborné és
Tóth Imréné Szabó Erika tanárnőknek
köszönjük az éjjel-nappali szolgálatot és
a sok segítséget. Hazafelé jövet –
mintegy ráadásképpen – a Fővárosi
Állatkertben tettünk egy nagy élményt
nyújtó sétát.

A nyár hamar elszállt, s máris benne
vagyunk a munka dandárjában. A tanév-
előkészítés és tanévindítás napjai után
sorra jöttek, jönnek a feladatok. A
hétköznapok teendőinek sorából a
következő események, rendezvények
kínálkoznak kiemelésre:

Iskolánkba három új tanerő érkezett:
Vigné Misi Judit tanítónő Hatvanból jár
ki hozzánk, idén ő helyettesíti a GYES-
en lévő Ilkó-Tóth Andrea tanítónőt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy évre
újabb férfitaggal bővült a tantestület!
Kovács József kolléga Garábról érkezett,
de többeknek ismerős lehet bujáki
ténykedése idejéből. Miután a 3. és a 4.
osztály létszáma a nyáron
megszaporodott, tankerületi engedéllyel
külön indíthattuk a tavaly még
összevontan működő osztályokat. Az
így keletkezett többletórák megtartására
vettük fel az említett tanító bácsit. A
harmadik érkező pedagógust is évek óta
ismerjük már a Hronecben lezajlott
szlovák táborokból. Bertók Bertalan
fiatal kollégánkat Szabó Jánosné helyére
vettük fel, aki közelgő nyugdíjazása
előtti felmenési idejét tölti. Az új szlovák
szakos kollégát Egyházasdengelegen
foglalkoztatjuk, többnyire a szlovák
nyelv oktatásával bíztuk meg ebben a
tanévben. Mindhárom új tanerőnek jó
munkát, sikeres héhalmi munkálkodást
kívánunk.

Szeptember 9-én eljöttek hozzánk a
magyarországi 4H mozgalom mentorai,
a Debreceni Egyetem munkatársai. A
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vendégek tájékoztatót tartottak az
érintett érdeklődő szülők és kollégák
számára. Ajándékot is hoztak: a
szülőknek egy-egy csomag almával
kedveskedtek, az iskola pedig egy mini
meteorológiai állomást kapott, melyet
nyomban fel is szereltek. A készülék jelzi
a hőmérsékleti adatokat, a szél irányát
és sebességét, a légnyomást, és jelzi azt
is, milyen idő várható a közeljövőben.
Az adatokat a szerkezet memóriája
megőrzi, letöltve egy számítógépen
tároljuk őket. A későbbiek során ezek az
adatok elemzésre és következtetések
levonására, kutatómunkára is
lehetőséget nyújthatnak az érdeklődő
tanulók számára. Talán kinevelünk itt
egy leendő meteorológust! Hadd álljon
itt egy kis ismertető a már sokat
emlegetett 4H programról! Az elnevezés
egy rövidítést takar – angol nyelven. A
mozgalom jelképe a négylevelű lóhere,
melynek egyes levelei szimbolikus
jelentést kaptak, oly módon, hogy a
levelekben kirajzolódó 4 H betűhöz a fej
(head), a szív (heart), kezek (hands) és
egészség (health) szavakat kapcsolták.
A mozgalom igen gyorsan terjedt
világszerte és 1991-ben már 98
országban kb. 10 millió taggal működtek
4H típusú klubok. Kontinensünkön az
Európai Farmer Fiatalok és 4H Klubok
Szövetsége koordinálásával a program
a skandináv és angolszász országokban
örvend nagy népszerűségnek. A
programhoz való csatlakozást, a tábor
szervezését Tóth Imréné Szabó Erika
tanárnő végezte, a későbbeni helyi
irányítást és a gyakorlókerti munka
koordinálását is ő végzi. Ezúton
köszönjük a Héhalom Községi
Önkormányzat segítségét, különösen
Bakos József polgármester  úr
közreműködését abban, hogy
csoportunk egy jövőbeni iskolakert
létesítéséhez egy zárt kerti területet
kaphatott. Megigényeltük a szükséges
szerszámokat és eszközöket – 100 000.-
Ft ér tékben, illetve vetőmagot is
rendelhettünk 25 000 Ft-ért. Az őszi
talajmunkák és a várva várt tavaszi
előkészítés után következhet a
veteményezés! Sok szép zöldséget
kívánunk a csoportnak!

Előzetes felkészülés után szeptember
3. hetében megtartottuk az esedékes
őszi papírgyűjtési akciónkat. Most is
sikeres gyűjtést bonyolítottunk le.

Mindösszesen több mint 22 q papírt
gyűjtöttek tanulóink. Az osztályok
közötti verseny a következőképpen
alakult: 1. helyezett lett a 4. osztály 737
kg-mal, 2. helyen végzett a 3. osztály,
akik 380 kg papír t gyűjtöttek. A
képzeletbeli dobogó 3. fokára a 6.
osztály állhat fel 257 kg papír
gyűjtésével. Az egyéni versenyt Pálok
Máté, 4. osztályos tanuló nyerte, aki a
tavalyi 2. helyezése óta hónapok óta
gyűjtötte a hulladékot – sikerrel.
Eredménye: 455 kg! „. Helyezettünk is
alsós: Molnár Martin a 3. osztályból. Az
ő teljesítménye: 115 kg volt.
Harmadikként szintén egy 3. osztályos
végzett: Tóth Dóra. Ezzel egyben a
lányok közötti versenyt is megnyerte:
93 kg-ot gyűjtött. A helyezett osztályok,
illetve tanulók oklevelet kaptak, a
gyűjtött papír értékét pedig tanulóink
tanév végi kirándulására fordítjuk. Ne
felejtjük el megköszönni a szülők
hathatós segítségét. Hasonló szép
eredményeket várunk a tavasz
gyűjtéskor is!

Folytatódik az intézményi Bozsik
program. Tóth Andrea tanárnő
vezetésével indulnak harcba fiaink és
leányaink a környékbeli iskolák
korosztályos diákjaival.  Sikerült

megállapodniuk a szomszédos
településeknek abban, hogy helyben –
nem Gödöllőn – lesznek a fordulók,
váltott helyszínekkel. Sikeres
megmérettetést és a hagyományokhoz
hűen szép eredményeket kívánunk a
fiatal focistáknak!

A hónap végére lezajlottak az első –
osztály szintű szülői értekezletek.
Örvendetes, hogy a tavalyi tanévhez
képest nőtt a szülői érdeklődés.
Kívánjuk, hogy ez a jövőben is így
maradjon. Hamarosan találkozunk az
iskolai SZMK alakuló ülésén!

Hagyomány településünkön a
szüreti felvonulás és mulatság
megtartása. Bár a kedvezőtlen időjárás
miatt a megszokott vonulás elmaradt, de
a Közösségi Házban és környezetében
igen jól éreztük idén is magunkat.
Gondoskodott a szórakoztatásról
mindannyiunk Bözsi nénije, az iskola
tanulóiból verbuválódott Rózsafa
néptánccsoport lelkes ifjú csapata
Csizmárné Hegedűs Enikő vezetésével
és a Romagyöngyök néhány táncos lábú
képviselője. Idén is magával ragadott
minket Urbán Angéla és párja a közös
táncházzal és tánctanításukkal. Közben
ehettünk az idei szőlőből, ihattunk a
fr issen préselt mustból, melynek
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Tisztelt Olvasó!
A héhalmi Rózsakör Nyugdíjas

klubb tartalmas kirándulásának
történetét szeretném megosztani
Önökkel. Még a Húsvéti ünnepek előtt
kirándultunk az Ausztr iában lévő
Kittsee-i csoki gyárba és Pozsonyba.
Március 21.-én a tavasz első napján
indult a buszunk. Reggel 6 órakor már a
Kékangyal előtt gyülekeztünk. A
beszélgetésekből kiderült, hogy elég
korán ébredt mindenki, hiszen hosszú
út állt előttünk. Az időjárással is tisztába
voltunk, figyelemmel kísértük, hogy
szép napos időnk lesz. A reggeli 4-5 fok
kissé fagyos volt, de a nap már sütött.
A falusiak a megszokott helyen a
fodrászat előtt szálltak föl. Mikor
mindenki elfoglalta a helyét Piroska
köszöntött bennünket, majd ismertette
úti célunkat és mindenkinek szép napot
kívánt. 1 óra múlva már szép
fővárosunkban voltunk, és a Lánc-
hídon átérve a Budai oldalon utaztunk
tovább. Itt tartottunk egy kis pihenőt.
Majd folytatva utunkat a következő
megálló a Bábolnai pihenőhely volt.
Mindenki reggelizett, nem is akármilyen
illatok terjengtek a buszon. Nem volt
unalmas az utazás, mert jókat
nevetgéltünk, beszélgettünk. Közben
néztük a táj szépségét, messzire
ellehetett látni a szép napos időben. Az
út menti árokban már a tavasz jelei
mutatkoztak. Bokrok rügyeztek,
mandulafák virágoztak, az aranyvessző
is sárgult. A mezőkön az őzikék és a
nyulak csapatostól szaladgáltak, szép
tollú madarak örültek az időnek.
Megérkeztünk Bábolnára mindenki
kicsit kiszellőztette magát. Az
utazóközönségben az óvodás korútól a
nyolcvanévesig mindenki képviselve
volt. Így még érdekesebb volt az út.
Ezen a vidéken már érzékelhető a határ
közelsége. Sokasodtak a szélturbinák,
majd amikor ki volt írva, hogy
Hegyeshalom „Paprika Csárda” már
tudtuk, hogy átértünk Ausztriába. Még

egy-két körforgalom és megjelent a
tábla: Kittsee.  Megérkeztünk a csoki
gyárhoz. Nagy-nagy szeretettel
fogadtak minket. Mivel a tulajdonos
rokona a szomszéd faluból való, így
sokunkat ismertek is. Először leültünk
egy terembe itt megnéztük videón a
csoki gyár történetét.  1802-ben
alapította egy osztrák házaspár.
Meghagyta a fiának, hogy mindig kiváló
minőségű nyersanyagból dolgozzanak.
Ennek meg is lett az eredménye: az óta
is működnek és szinte a világ minden
tájára értékesítenek. Jelenleg 100 fő
dolgozik. Időközben sokat fejlődtek,
automata gépsorok teszik könnyebbé a
csomagolást. Miután megnéztük a
videót két részre osztódtunk. A csoport
egyik fele bement megnézni a gyárat a
másik fele a mintaboltban vásárolt addig.
Nagy meglepetésünkre előbb
megkóstolhattuk a csokikat és azután
választhattunk. Nagy volt a kínálat.
Többféle gyümölcsös, marcipános,
rumos, és persze sok-sok nyuszi, hímes
tojás minden színben és méretben.
Csaba bácsi elmondta nekünk melyik
gép mit dolgozik, hogyan készülnek az
üreges termékek és hogyan
csomagolnak. Vitrinekben lehetett látni
a főbb alapanyagokat. Volt ott cukor,
vanília, és a kakaóbab, melynek a
világpiaci ára magasabb, mint az aranyé.
A gyárlátogatás után a több kilónyi
csokit bepakoltuk a busz
csomagtartójába nehogy
megolvadjanak. Palotási vendéglátóink
kikísértek a buszhoz, és még kis
„úticsomagot” is kaptunk ajándékba.
Boldogan, jókedvűen folytattuk utunkat
Pozsony felé. Ki hinné, hogy másik
országba érkeztünk, olyan hamar
odaértünk, hiszen csak 12km volt a
távolság. Közben a buszon
megebédeltünk és kicsit felfrissítettük
magunkat. Már messziről látszódott a
négytornyú vár a Kis-Tátra hegység
oldalában. Egy szép hídon mentünk
keresztül a Duna felett, mely Pozsonyt
épp úgy szétválasztja, mint itthon
Budapestet. Biztosan sokan tudják,
hogy valamikor Pozsony hazánk
fővárosa is volt. Miután felvettük az
idegenvezetőnket először buszos
városnézésre mentünk. Felmentünk a
pozsonyi „Rózsadombra” is. Itt a
leggazdagabb laknak és a
külképviseletek állnak kizászlózva.

születését az udvaron magunk is
szemügyre vehettünk. Jutott bőven
mindenkinek a jóízű gulyásból és a
finom süteményekből is. Sötétedés után
a Szent Mihály napi tűzgyújtással és
jól sikerült közös énekléssel zártuk a
napot.

Fentiekből is látszik, hogy nem
tétlenkedünk, de nem is unatkozunk.
Már megindultak hagyományos
délutáni foglalkozásaink: az alsós és
felsős tanulószoba mellett működnek a
kézműves szakkörök, a furulyaszakkör,
a néptáncoktatás, a sportkörök; részt
vehetnek tanulóink a könyvtári
foglalkozásokon és a középiskolai
felkészítőkön – matematikából és
magyar nyelvből egyaránt. De
választhatják a diákok a szlovák
szakkört, az ökoszakkört is szabadidős
elfoglaltságként. Továbbra is helyet
adunk mindkét felekezet számára a
hitoktatás megtartására.

Rendszeresen találkoznak a 4H
csoport tagjai is. A napokban sikerült
szert tennünk 50 db tujára (25 000.- Ft
értékben), melyek elültetésével
igyekeztünk még szebbé varázsolni
iskolánk közvetlen környezetét. Az
ültetési munkálatokban több tanuló is
kitüntette magát. Jutalmuk igazgatói
dicséret lett. Köszönjük a szülők segítő
közreműködését is!

Benyújtottuk pályázatunkat az
„ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” cím
elnyerésére, miután már két alkalommal
megkaptuk az „ÖKOISKOLA” címet.
Ezzel váltunk jogosulttá erre a
pályázatra. Bízunk benne, hogy
törekvéseink ezen a területen is sikerrel
járnak.

Érdeklődő tanulóink egy lelkes
csapata csatlakozott a Héhalmi Értéktár
felnőtt tagjaihoz. Ezzel is igyekszünk
fenntartani gyermekeinkben az igényt a
múlt iránti érdeklődésre és a régi értékek
megőrzésére, tiszteletére.

Szervezés alatt van az idei
úszásoktatás és a sakkszakkör is. Az
uszodában idén nem kell fizetnünk, csak
az útiköltséget; a sakkoktatót pedig az
Önkormányzat finanszírozza majd. Kellő
számú jelentkező esetén mindkét
tevékenység beindul. E helyről is
biztatunk minden érdeklődő diákot és
együttműködő szülőt a kínálkozó
lehetőség kihasználására.

EGY SZÉP
NAP EMLÉKE

Tóth Imre igazgató
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Nagyon szép volt a kilátás a Dunára, és
a szemben elterülő városrészre, a
gyönyörű hidakra. Az egyik híd tetejére
egy ufó formájú kávézó épült, és annak
a tetejére még kilátót is építettek. 460
lépcső vagy lift vezet fel a hídpillér két
oldalán. A buszos kirándulás végén
gyalog sétáltunk be az Óvárosba.
Nagyon felkészült idegenvezetőt
kaptunk, sok információval
gazdagodtunk. Először a Koronázási
Templomot a Dómot néztük meg, ami
gótikus stílusban épült. 8 magyar királyt
koronáztak itt, köztük Mária Teréziát.
Sokan közülük, és más történelmi
személyek is az alagsorba temetkeztek.
A templom kincstárába a püspökök
ruháit, süvegét, botokat, könyveket
lehetett megnézni. Nagyon gyönyörű
volt minden. Innen egy érdekes séta
következett. Mi is végig gyalogoltunk
azon az úton egy kis utcában ahol a
megkoronázottak szoktak végigmenni.
172 db kis korona van beépítve az utca
kövezetébe. Tovább sétálva egy
kapualjban tábla jelezte, hogy itt
koncertezett Liszt Ferenc. A várost
régen 4 kapun keresztül lehetett
megközelíteni. Közülük a Szent Mihály
kapu ma is működik. Ehhez a kapuhoz
egy hiedelem is kapcsolódik. Ha
átmegyünk alatta, közben nem veszünk
levegőt és gondolunk valamire, majd
vissza is jövünk ugyanígy, akkor a

2015 februárjának első napjaiban
tartottuk a Rózsakör Nyugdíjas Klub évi
alakuló ülését. Ekkor döntöttük el
közösen, milyen programokat
szervezünk magunknak, milyen
rendezvényeken veszünk majd részt.
Legelőször Budapesten Az úrhatnám
polgár című színházi előadást
tekintettük meg. Ez „kibővített”
programunk volt,  mert más
színházszerető barátok is velünk
tartottak. Nagyon jól éreztük magunkat,
nemcsak azért, mert az eladás
színvonalas volt, hanem mert a Nemzeti
Színház és  a környéke, környezete is
nagyon impozáns, lenyűgöző látvány!
Itt a buszon döntöttünk a következő
program időpontjáról is: a húsvéti
ünnepek a Kittsei csoki gyár
meglátogatását. Ez a kirándulás is nagy
élmény volt, erről bővebben Péter Klári
néni nyugdíjas társunk beszámolóját
éppen ebben a lapszámban olvashatják.
Tavasszal nagyon nagy feladatot
kaptunk, melyet úgy hisszük sikerült
nagyon jól megoldanunk. Az első
Héhalmi Böllér Fesztiválon az
Önkormányzat munkatársaival együtt
reggel 7-től éjfélig a vendégek ellátása
volt a feladatunk. Május hónapban a
hagyományos Tóparti Majálist
szerveztük meg. Az idei nagyon
emlékezetes marad, hiszen mindnyájunk
Joli ovó nénijét is itt köszöntöttük fel
80. születésnapja alkalmából. Joli
ovónéni a nyugdíjas klub megalakulás
óta lelkes, aktív tagja kis
csoportunknak. A testi táplálék mellett
a szellemiekkel is törődtünk, hiszen
vendégünk volt itt a tóparton Tóth Imre
iskolánk igazgatója, aki novellái közül
olvasott fel néhány alkalomhoz illőt.
Szinte már hagyomány az is, hogy részt
veszünk a „Múzeumok Éjszakája”
elnevezésű programokon. Tavaly a
Hatvani és a Gyöngyösi múzeumban
voltunk, az idén a Gödöllői Királyi
Kastélyt céloztuk meg. Először a Sissi
fagyizó finom kínálatából kóstoltunk,

kívánságunk beteljesedik.
Természetesen nem szabad elárulni, mit
kívántunk. Visszafelé úton Pozsony
egyetlen magyarul miséző templomába
is bementünk. Éppen kereszteltek, így
végre magyar szót is hallottunk. A szép
időben sokan sétáltak az Óváros utcáin,
kávézók és éttermek előtt üldögéltek,
szórakoztak az emberek. Utcai árusoknál
is lehetett vásárolni. Elköszöntünk az
idegenvezetőnktől és még egy óra
hosszat mi is szabadon sétálhattunk,
fagyiztunk, és sört ittunk. 5 órakor
találkoztunk a busznál és utána
indultunk hazafelé. Bábolnán újra
megálltunk aztán a gyerekek kedvéért
még egy Mc Donalds-ba is bementünk.
Újra átjöttünk a Dunán. Elmondhatjuk,
hogy 1 nap alatt három országban is
jártunk. Bár nagyon elfáradtunk, egy
tartalmas, élményekben gazdag,
felejthetetlen napot tudtunk a hátunk
mögött.

Megragadom az alkalmat, hogy a
többi fiatalabb nyugdíjast is meghívjam
a klubba. A ledolgozott évek után ránk
fér egy kis kikapcsolódás. Még sok
színes program vár ránk az idén: majális,
fürdőzés, színház, és még egy
kirándulás. Ne legyünk közömbösek
minden iránt, közösséghez tartozni jó!

Szeretettel lejegyezte Péter Jánosné,
Klári néni, a fotót Tóth Imre készítette

'

 NYUGDÍJAS
KLUB
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majd a park gyönyörű fáinak titkairól
mesélt egy lelkes idegenvezető, láttunk
egy szép táncbemutatót, és nagyon
különleges volt az éjszakai tárlatvezetés
is a kastélyban.

 Július hónapban az első Héhalmi
Bicikli Körtúra fáradt, és éhes kerekezőit
láttuk vendégül nagymamáink kelt
tésztáival, majd Pilisi vendégségbe
voltunk hivatalosak. Kedves
vendéglátóink jóvoltából
megismerkedtünk a város
nevezetességeivel, kiskastélyuk
történetével, és meglepetésként egy
különleges gyalogtúrán vettünk részt.
Az első „Pilisi Fröccsözön” elnevezésű
borkóstoló vendégei voltunk. Nagyon
jólesett az a hatalmas vendégszeretet,
amiben részünk volt, és amit terveink
szerint október első hétvégéjén mis is
igyekszünk majd viszonozni pilisi
barátainknak. Megmutatjuk Héhalom
nevezetességeit: a Kőhidat, a Faluházat,
a Templomot, a Temető dombot, a
héhalmi táj szépségeit,  és nem
utolsósorban a héhalmiak
vendégszeretetét.

Augusztus 20-án újra alaposan
kivettük részünket a vendéglátásból:
finom süteményekkel kedveskedtünk a
testvérvárosok képviselőinek, a
Falunapon fellépő művészeknek. Az idei
év tervei között szerepel még egy
budapesti kirándulás. Szeretnénk
ellátogatni a Parlamentbe, a
Terrorházába, megnézzük majd a Szikla
kórházat és Szikla kápolnát.
Novemberben újra színházlátogatás a

program, majd nem maradhat el az évzáró
közös ádventi készülődés sem. E
beszámolóból is látszik, hogy kis
csapatunk nemcsak saját
szórakoztatását,  kulturális

tájékozottsága fejlesztését,  közös
élmények megszerzését tartja fontosnak,
de aktívan bekapcsolódik a település
életébe is.

Szilágyi Gyuláné klubvezető

Joli óvónéni köszöntése

A pilisi kastély régi fotóinak megismerése
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A szakemberek egyöntetű
véleménye szerint,  egészségünk
megóvása érdekében szükség van a
rendszeres testmozgásra, sportolásra.
Szerencsére egyre többen azonosulnak
e gondolattal és megpróbálják életük
részévé tenni. Felmerülhet az a kérdés,
hogy egy kistelepülésen adott esetben
Héhalomban milyen lehetőségek
adódnak minderre. Egyesek hajlamosak
legyinteni, mondván, nincs uszoda,
nincs teniszpálya, nem lehet extrém
sportokat űzni, nincs méretes
tornaterem. Mindez igaz, de a mozogni
vágyó ember felfedezi a helyi
lehetőségeket. Mindenekelőtt adott a
szép, egészséges környezet. Lehet
sétálni, futni, kerékpározni. Mindez nem
igényel különösebb anyagi ráfordítást.
A rendezett sportpálya is több
lehetőséget kínál az egyének és a
közösségek számára is. Jól működő
sportegyesületünk keretében sok

gyermek és fiatal hódol kedvenc
sportágának a labdarúgásnak. A Bozsik-
program, a megyei serdülő, ifjúsági,
felnőtt, férfi és női bajnokságban több,
mint százan vesznek részt. Lehet
hozzájuk kapcsolódni, új
szakosztályokat létrehozni! Az
önkormányzati sportprogramok szintén
lehetőséget kínálnak az érdeklődőknek
(kerékpártúra, utcabajnokság).
Általános iskolai sportélet akár
példaértékű is lehet, hisz a tanulók zöme
bekapcsolódik valamelyik sportág
munkájába. Örömmel tapasztalom, hogy
önszerveződő csoportok szakemberek
segítségével rendszeres
testmozgásban vesznek részt. Heti
rendszerességgel edzenek a zumbások,
a kettlebelles-ek, aerobic tornára járnak
a lelkes hölgyek. Bizonyára örülnének,
ha létszámuk gyarapodna. Van híve és
gyakorlója a lovaglásnak, a
vadászatnak, a horgászatnak és a

Banális a kérdés mégis aktuális. A
minap eleget téve a lelkiismereti
parancsnak, a temetőben jártunk.
Szeretteink sírjára vittünk virágot, majd
kis sétát tettünk a település
névadójának tekintett bronzkori
lakóhalmon , közismertebb nevén a
Templomdombon. Mint oly sokszor
ezúttal is lenyűgözött a csodálatos
panoráma és megérintett a hely
szelleme. Felidézve ősinket
elismeréssel nyugtáztam magamban,
hogy milyen jó helyet választottak
lakhelyül. Magasztos gondolatokkal
elfoglalva baktattam le a temető alsó
bejáratához a kiskapu melletti
konténerhez. Megdöbbenésemre a
temetői hulladékok tárolására
rendszeresített konténer zsákos
háztartási hulladékkal, televízió és

Mozgás és egészség
komolyabb túrázásnak is. Ismerek olyan
szülőket, akik rendszeresen úszni viszik
gyermeküket, de vannak olyanok is akik
sportág kiválasztó programokba
kapcsolódnak be, bízva  szemefényük
képességeiben, tehetségében.

A települések lehetőségei eltérőek.
Bizonyára a városokban nagyobb a
választék, de a legkisebb településen is
meg lehet találni az egészséges
életmódhoz szükséges sportolási
lehetőségeket, csak akarni kell! Tudom,
hogy manapság mindenki elfoglalt.
Mindig rohanunk. Tisztában vagyok
azzal is, hogy nehéz 10-12 órai munka,
illetve utazás után, teletűzdelve családi,
munkahelyi problémákkal  egészség-
ünkkel foglalkozni. Pedig kell! Sajnos
többen vagyunk, akik későn
döbbentünk rá, hogy mit mulasztottunk
el. Ezért érdemes erről is szót váltani.

Szilágyi Albert

számítógép roncsokkal egyéb
elektronikai szeméttel volt megtöltve. A
hétköznapi valóság eme meg-
nyilvánulása láttán triviális kérdések
fogalmazódtak meg bennem. Van, aki
nem tudja, hogy a háztartási hulladékot
heti gyakorisággal elszállítják, van aki
nem tudja, hogy a veszélyes
hulladéknak, szemétnek, nem a temetői
konténerben a helye? Kétlem! Ez annak
a szemléletnek a megnyilvánulása,
amely szerint legyen rend az én
portámon a többi nem érdekel! Pedig
észrevehetné, hogy az önkormányzat
komoly pénzeszközöket, időt, energiát
fordít a temető és környéke
rendezettségére, közmunkások foglal-
koztatásával azon fáradozik, hogy a
településen kulturált körülmények
legyenek. El kellene fogadni, ha már

segíteni nem tudok, vagy nem akarok,
akkor legalább a közfelfogásnak
megfelelően használjam a köztéren
elhelyezett eszközöket, létesítményeket.
Apropó a Templomdomb évezredek óta
a közép bronzkortól létezik. Eleink
megőrizték. Talán nem kellene gödröket
ásni az oldalába és elhordani a földet.
Vagy nem számít a történelmi múlt sem?
Remélem a „renitensekből” kevesen
vannak. A héhalmiakat rendszerető,
szorgalmas, becsületes településüket
szerető embereknek tartom. Az elmúlt
évtizedekben erre számtalan jó példát
láttam, tapasztaltam. Éppen ezért
bizakodom abban, hogy az „egyszer
megtévedt” földieink is megtanulják,
mire való a temetői konténer.

Szilágyi Albert

Mire való a temetői konténer!
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2015. augusztus 20.
Az új kenyér megszentelése

Polgármesterünk a testvér
települések vezetőivel, az együtt-
működési megállapodás aláírását
követően.

Szilágyi Albert a Héhalom
Díszpolgára cím kitüntetés után
köszönetét fejezi ki az elismerésért.

Köszorúzás a Szent István szobornál.
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Az idei pályázatokon községünk
három autót nyert.  Egyet az
önkormányzat, egyet a sportegyesület
használ, egyet pedig a polgárőrség
szolgálati feladatainak ellátásához.

A gépkocsik átvételi
iratainak aláírása

A szüreti ünnepség részeként a szőlőfeldolgozás
és must készítés folyamatát mutatja be Szita Mihály
az érdeklődők részére.

Iskolai kirándulás
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A faluközösségek létének,
működésének jelző kövei az általuk
szervezett rendezvények. A közösségi
megmozdulások célja, szervezettsége,
színvonala, gyakorisága bepillantást ad
a közösségi viszonyokba, tükrözi azt az
értékrendet, amely meghatározza az
érintettek mindennapjait. Héhalom azon
települések sorába tartozik ahol
viszonylag jól működő civil szervezetek
tevékenykednek és segítik a helyi
önkormányzati képviselő-testület
közösségteremtő, értékmegőrző és
átörökítő tevékenységét.  Az elmúlt
években együttes munka
eredményeként számtalan rendezvény
került lebonyolításra. Ezek közül is
kiemelkednek a nemzeti ünnepekhez
kapcsolódók, a Falunap, az Idősek
Napja, a Mindenki Karácsonya, az
intézményi és civil szervezetek kulturális
és sportprogramjai. 2015-ben a

Egyes kategórás, önállóan
beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület
megalakításáról tartottunk megbeszélést
szeptember közepén. A rendezvénynek
Héhalom település adott helyet, ahol a
környékbeli polgármesterek mellett jelen
volt Berecz György tűzoltó ezredes, a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, Juhász László
tűzoltó alezredes, megyei tűzoltóság
főfelügyelője, Határ Károly, a Karancs
Speciális Mentőcsoport elnöke, Szarvas
Sándor a Karancs Speciális
Mentőcsoport műszaki mentés vezetője.
Az önkéntes tűzoltó egyesület
megalakítására azért van a legnagyobb
szükség, mert sajnos Nógrád megyében
településünkre és környékére a
hivatásos tűzoltók huszonöt perc alatt
tudnak kivonulni, amely meghaladja az
átlagos vonulási időt. A tűz-,baleset- és
katasztrófahelyzetek minél gyorsabb
megközelíthetősége és a
veszélyhelyzetek elhárítása indokolja
ezen területek ellátásához egy helyben
működő önkéntes tűzoltő egyesület
létrehozását. A készenléti szolgálatot
ellátó egyesület tagja lehet minden
olyan állampolgár, aki részt vesz a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által szervezett 40 órás
tűzoltó alaptanfolyamon és PÁV-I
vizsgával rendelkezik.  Az önkéntes
egyesület a Karancs Speciális
Mentőcsoporton belül egy önálló
szakoszály lenne. A Speciális
Mentőcsoport technikai eszközökkel,
szakemberekkel és szaktudásával
támogatná a helyben megalakuló
szakosztályt. Az önállóan beavatkozó
tűzoltó egyesület nagymértékben
növelné a környék lakosságának
közbiztonságát és fontos tűzvédelmi
feladatokat látna el. A polgármesterek
támogatják az új civil szervezet
megalakulását és további
egyeztetéseket folytatnak.

Bakos József
polgármester

hagyományok folytatása mellett új
kezdeményezéssekkel találkozhattunk.
Kezdődött az adventi rendez-
vénysorozattal, folytatódott az
országos hírnévre szert tevő Böllér
Bajnokok Ligájával, a térségi kiemelt
rendezvények kategóriájába került
Falunappal és az országosan
meghirdetett I.-II. Héhalmi Kerékpár
Körversennyel. Tömegességét és
különlegességét tekintve kiemelkedik a
Böllér Bajnokok Ligája, amelyen több
ezer látogató jelent meg és vitte el a
település jó hírét.  Az eddigi
rendezvények sikerét látva
elmondhatjuk, hogy a faluközösség jól
vizsgázott. Megmutatta mire képes.
Célunk egyfajta összegzés, másrészt
tájékoztatás azok részére, akik nem
tudtak részt venni rajtuk.

Szilágyi Albert

2015
 A RENDEZVÉNYEK ÉVE

TŰZVÉDELEM

A böllérfesztivál héhalmi segítői
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Medveölőről már hallottam, de hogy
valaki labdarúgásban a büntetőket
végezze ki?!? Méghozzá, hogy nőnemű
legyen az illető?!? Aki ráadásul a
„rezedaillatú ” kis falunkból származik!
Erről beszélnünk kell! Samu Annáról van
szó. (Sporttársainak csak Samuka)

- Anna! Mesélj a kezdetekről!
- Mióta eszemet tudom, szeretem a

focit. Éjjel – nappal labdáztam a templom
előtt. Iskolában a „Bozsik” egyesületi ,
vagy a környékbeli iskolák közötti
versenyeken rúgtam a bőrt. A kapus
poszt édesapám miatt vált fontossá,
hiszen ő a sportpályafutása alatt
„hálóőrként” segítette csapatát.

    12 évesen kerültem Budapestre a
Fradi  U15-ös csapatánál kapusként
kezdtem. Edzőm a kezdetektől a mai
napig Dörnyei Balázs, kapusedzőm
2014-ig Kővári László. 2014-ben komoly
sérülés ért, leszakadt egy ujjpercem.
Kisebb kényszerpihenő várt rám. Féltem,
hogy nem tudok visszatérni, de nagy
volt a motiváció, mivel az U19-es
csapattal Szocsiba készültünk.
Turtóczky Sándor nagy segítséget
nyújtott mind mentálisan, mind
fizikálisan, hogy újból pályára
léphessek. Szerencsére a sérülés
semmiben sem akadályoz.

   25-szörös utánpótlás válogatott
vagyok. Idén Románia ellen debütáltam
a felnőtt válogatottban. Ez nagy
megtiszteltetés! Az egyik álmom valóra
vált !Tudom , hogy még nincs vége,
rengeteg munka, edzés vár rám, hogy
több lehetőséget is kapjak a válogatott
kapujában.

   Jelenleg két kapus edzőm is van,
Borsos Vilmos NB1-es múlttal és Hámori
István ,ők jelenleg NB2-es férfi
csapatoknál is edzősködnek . Nagyon
nagy tapasztalattal segítik a
fejlődésemet.

   - Volt múlt , volt jelen , mi lesz a
jövőd?

- Idén érettségiztem, jelenleg
nyelviskolába járok. Foci terén
szeretnék minél többször a felnőtt
válogatottban pályára lépni. Ma jött a
meghívó ,benne leszek a törökök és a
horvátok elleni EB selejtező keretében.

- Az egész ország hangos volt a
„TIZENEGYESÖLŐ” névtől. Honnan
jött ez az elnevezés?

- Bajnoki döntőt játszottunk az
MTK-val, ami két győztes meccsig tart.
Döntetlen esetén 11-es rúgások vannak.
Az első mérkőzés előtt Balázs (edző)
odajött hozzám és azt mondta, hogy ha
döntetlen lesz, a 11-eseket nekem kell

A „TIZENEGYESÖLŐ”

védeni. Az elsőt megfogtam, a
másodikat fölé lőtték, így az első
mérkőzést megnyertük. A második
mérkőzésen a „történelem megismételte
önmagát”, így 11-sek védésével
segítettem a bajnoki címhez a csapatot.

A kupadöntőben végig a pályán
voltam. Jó teljesítménnyel és szintén 11-
sek védésével nyertük meg a kupát.

   - Jutott idő a pihenésre ilyen
komoly leterheltség mellett?

- Túl sok időm nem volt a pihenésre,
hiszen a BL selejtezőkre kellett készülni.
Ha van egy kis szabadidőm , irány
Héhalom! Édesanyám finom főztje , és
süteményei várnak . Nagyon „
édesszájú” vagyok , nálam a jó házi süti
felülmúlhatatlan!

Ha , mégsem tudok hazautazni,akkor
a kedvenc időtöltés a mozi,a filmnézés.

    - Mit üzensz a fiataloknak, hisz
sokaknak így, az elért sikereid alapján
példaképe vagy?

- Ahhoz, hogy valaki sikereket érjen
el, a legfontosabb, hogy a munkára
koncentráljon és ne a körülményekre!
Mert annak meg lesz a gyümölcse!

- Köszönöm szépen és további sok
sikert és hasonló szép eredményeket
kívánok!

Tóth Andrea
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Héhalom Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

időszakos lapja
Kiadja: Héhalom község

önkormányzata
Felelős kiadó: Bakos József

Engedély száma:453703
Kiadó és Szerkesztőség:

3041 Héhalom, Petőfi út 1.
Tel: 32-482-045

Főszerkesztő:  Dr. Berze Gábor
Változatlan tartalommal olvasható:

www.hehalom.hu
Tördelés és nyomdai előkészítés:

Dr. Berze Gábor
Készül 400 példányban.

Nyomda: Márton A. -
Jobbágyi

(32) 475-068

-

NYITVA TARTÁSA:

Hétfő: 09.30-10.30
Kedd: 11.00-12.00
Szerda: 15.00-16.00
Csütörtök: 11.00-12.00
Péntek: zárva

A fiókgyógyszertár zárva tartása
alatt a palotási

IRISZ Gyógyszertár
biztosítja a gyógyszerellátást.

Legyen az Ön
gyógyszertára is!

Megbízható szaktanácsadás!

Héhalom, Bartók Béla u. 11.
Tel.: 482-157

Kedves Gábor!
Az elmúlt héten érdekes

tapasztalatokra tettem szert.Két,
egymástól nagy távolságra élő
termelőnél is jártam, és véletlenül
mindkettőjüknél az idei évben általam
aránylag ritkán látott tünetekkel
szembesültem. A tüneteket a paprika
baktériumos levélfoltosságáért,
levélhullásáért felelős baktérium, a
Xanthomonas campestr is pv.
vesicatoria okozta. A betegség a
csapadékosabb elmúlt esztendőben
nagy területen, sok termelőnél okozott
érzékeny veszteségeket, azonban az idei
aszályos időjárás szerencsére kevésbé
kedvezett a terjedésének.Mindkét
említett termelő vízágyúval öntözte az
állományát. Ennek a fontossága abban
áll, hogy ennél az öntözési módnál
bőségesen keletkeznek és jutnak a
talajra nagyméretű vízcseppek, minek
következtében sok sár verődik fel a
növényekre. A kórokozó pedig a talajból
felfröccsenő talajrészecskékkel jut a
növényekre, és a légzőnyílásokon,
sebzéseken keresztül fertőz.A
növényváltást mindkét termelő
betartotta. Így a legnagyobb gondom
azzal volt,  hogy hogyan került a
kórokozó olyan mennyiségben a talajba,
ami a látott, erős fertőzést képes volt
előidézni?Végigbeszélgetve a terület
előkészítését, egyik helyen a saját
sertéstrágya volt az ok! A fertőzés a
csapadékos elmúlt évben már jelen volt
a termelőnél, ezért a paprika jelentős
részét szeletelve értékesítette. A
szeleteléskor visszamaradt
paprikacsumát a trágyára öntötték.A
másik termelő ismerősétől vásárolt
libatrágyát juttatott ki a területre. Mivel
a kórokozó azon a környéken is okozott
károkat 2014-ben, így nem zárható ki az
értékesíthetetlen paprika libákkal
történő hasznosítása.Egy mondatban
összefoglalva:A trágyakazal nem
szemétdomb, nem szabad
meggondolatlanul mindent
rádobálni!Kívánok Önnek további
eredményekben gazdag termelést, és
remélem, fenti gondolataim között talált
az Ön számára hasznosat.

Üdvözlettel:Turza Pál

Bicikli körtúra
I.-II.

2015. július 4-én és október 3-án
került megrendezésre Héhalomban a
Bicikli körtúra közel 80 fő kitartó
kerékpáros részvételével. A körtúrán a
8 évestől a 65 éves korig regisztráltak
sportolók. Sokan érkeztek a környékbeli
településekről is. Volt, aki gyalogosan
teljesítette a távot. A kiskör 16 km
(Héhalom-Palotás-Kisbágyon-Szirák-
Egyházasdengeleg-Héhalom), a
nagykör  40 km volt. ( Héhalom-Palotás-
Kisbágyon-Szirák-Vanyarc-Kálló-
Erdőtarcsa-Héhalom). Több telepü-
lésen frissítő pontok várták a lelkes
versenyzőket, ahol hűsítő citromlevet,
szőlőcukrot osztottak a rendezvényt
biztosító polgárőrök és közösségi
szolgálatot teljesítő diákok. Az
emléklapok ünnepélyes  átadása előtt
a szervezők egy kis vendéglátással
várták a túrázókat. A rendezvény
biztosításáért köszönetünket fejezzük
ki a héhalmi-, herédi-, palotási-,
kisbágyoni-és vanyarci polgárőröknek.

             Bakos József polgármester

KISKERT

Tisztelt Állampolgár!

Héhalom Község Önkormányzata és
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság összefogásával 2015.
október 22-én (csütörtökön) 11 órakor
a Héhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
szertár-alapkőletél ünnepségére kerül
sor.

Az alapkőletétel helye: Héha lom,
Kossuth u. 68.

Az ünnepség programja:
Himnusz
Beszédet mond:

Becsó Zsolt Országgyűlési képviselő
Berecz György tű. ezredes, igazgató
Bakos József polgármester

Alapkőletétel és időkapszula elhelyezése
Általános iskolások műsora
Szózat

Az ünnepség után a  sportpályán a
FTC Női Labdarúgó Szakosztály –
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság csapatának nagypályás
labdarúgó mérkőzésére kerül sor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bakos József polgármester

MEGHÍVÓ


