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Előszó helyett

Kedves Horváthné Gacsályi Marianna Igazgató Asszony!
„Nemrég jutott el hozzám a „Herceghalom, ahol lakom"helyismereti foglalkoztató füzet kisiskolásoknak és felsősöknek.
Nagyon fontos hiánypótló füzetek készültek, amiért a készítőket
elismerés illeti.” „ Azt gondolom, hogy egy ilyen füzet minden
kisiskolás gyermek számára rendkívül hasznos , és azon túl egy
életre beléjük ivódik az abban foglalt tartalom , hiszen Nekik ez az
autentikus információ kedvenc falujukról! Munkájához sok erőt és
további sikereket kívánok!” „Megnyugvás számomra, hogy
gyermekeink jó kezekben vannak!”

Herceghalom, 2017. december 27.
Üdvözlettel:
Schnaider László
nyugalmazott polgármester
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Ajánló
Kedves Gyerekek!

Fontosnak tartom, hogy mindenki ismerje lakóhelyét, ahol a mindennapjait éli.
Azért készítettem el ezt a kis füzetet, hogy játékosan ismerkedhessetek
Herceghalom múltjával és jelenével. A jövő a Ti kezetekben van! Ez csak egy kis
ízelítő, kedvcsináló. Játsszatok, ismerkedjetek, kutakodjatok!
Az ötletet Puska Katalin, biatorbágyi óvónő adta az általa összeállított
foglalkoztató füzetével, melyet a helyi óvodásoknak készített.
A munkámat segítette:
 Góg Mátyásné, iskolánk nyugdíjazott igazgatójának Herceghalom
monográfiája című könyve
 Lányi István, Herceghalom filia képviesőjének elbeszélései
 Lipka Dorottya szakdolgozata
 Az oldalak megszerkesztésében: Enyedi Judit tanárnő
 Képek: Cserkuti Marianna és Szőcsné Pécsi Renáta válogatásai
 Fotók: Kristóf István
 Egyéb: Lukács Szilvia
 Grafika: Pataky Ágnes és Hapák Szonja 6/b osztályos tanulók
 A füzetbe Poór Ágnes, Markovics Éva és Kristóf István Tájérték
pályázat anyagait is használtuk.
 Tartalmi kiegészítés, stilizálás: Hunya Krisztina, képviselő asszony
 A füzet tartalmának pontosítását, kiegészítését, támogató
javaslataival Schnaider László, nyugalmazott polgármester úr
nagymértékben segítette.
 Végleges formába öntötte, lektorálta és a kiadásért felelős:
Horváthné Gacsályi Marianna - intézményvezető
 Kiadó: Krónikás Bt.- Biatorbágy
 A füzet kiadását támogatta és finanszírozta: Herceghalom Község
Önkormányzata
Valamennyi közreműködő munkáját hálásan köszönöm.
Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok !
Simon Zsuzsanna
tanító néni
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Herceghalom
Megyünk mi a százason,
Jön a kicsi Herceghalom,
Felmegyünk a Gesztenyésen,
Óvoda a látókörben.
Utána jön az ÁKI,
Másik oldalt parkot látni,
Ott a parkban van sok fenyő,
Nimródban étel ehető.
Ott szemben Abacus van,
Sok madár lakik a fákban,
Bal oldalt a KEK fehérlik,
Nincs benne túl sok egérlik.
Mögötte focipálya,
Az öregfiúk standionja,
Tovább megyünk ott kisbolt van,
Sok gyerek van iskolánkban.
Sok ember örömére
Játszótér megy a telekre,
Búcsúzik az író páros
Hasta la Vista Kisváros!
/Beck Ádám, Strausz Levente- az iskola fennállásának 110. évfordulójára/
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Herceghalom múltja dióhéjban
Herceghalom, a szomszédos Biával együtt, a leginkább ördöglovasként ismert
Sándor Móric birtokához tartozott. Édesapja Sándor Vince építtette Budán a
Várban a Sándor-palotát, mely ma a köztársasági rezidenciának ad helyet.
Sándor Móric komoly barátságban állt Széchenyi Istvánnal, ő javasolta neki a
Lánchíd megépítését.
A XIX. században a falu az összes majorral együtt Sándor Móric tulajdona lett.
Híres volt lovas bravúrjairól, a legenda szerint a biai Nyakaskőről is leugratott.
Sándor Móric leánya Paulina grófnő, Metternich Kelemen kancellár fiához ment
feleségül, aki szintén herceg volt. A település környéki puszták nevei a két
történelmi család egy-egy tagjának nevét viselik. A legszebb talán a Háromrózsa
elnevezés, ahol a három virág nyilván nem lehet más, mint Sándor Móric három
unokája Zsófia, Antoinette és Klementina.
Régen a falvak határát fasorokkal jelölték, ezek voltak egyben a kocsiutak is. A
Gesztenyés út fáit is az 1900-as években ültették.
Az 1900-as évek elején a cselédek gyermekeinek iskolát - /egy tanterem/ egy
tanítói lakással - , a temetőbe egy kis kápolnát építtetett. Ez volt az alapja a mai
településnek./ Magyar Hírlap.hu/
Az állami gazdaság szervezése, de főleg kísérleti gazdasággá válása, a kutató
intézet kiköltözésének előkészületei gyökeres fordulatot hoztak a csendes major
életében. A gazdaságba szakemberek kellettek, a szakembereknek lakások, ezért
megkezdődtek az építkezések. Az első 5 szolgálati lakás 1950-51-ben épült a
Gesztenyés úton, a Liget utcai és a Kozáromi útiak 1953-54-ben készültek el.
A községgé alakulás

Herceghalom életében jelentős változást hozott, hogy 1984. január 1-jével
önálló községgé alakult. Tanácsa továbbra is Biatorbággyal közös volt egészen
1990-ig. Az igazi fordulatot Herceghalom életében az 1990-es választás hozta,
amikor önállósodott, s megkezdte önálló életét. A lakosság a község első
polgármesterének Schnaider Lászlót választotta, aki 20 éven át töltötte be ezt a
tisztséget a település élén. Ez a húsz év meghatározó volt Herceghalom életében,
mert a poros és nincstelen kis faluból egy töretlen fejlődést mutató, kisvárosias
jelleget tükröző, igazán szép, élhető településsé vált. Ezen időszakban került sor
a településközpont kialakítására, amely amellett, hogy egyedi arculatot adott a
falunak, praktikusan egy helyre koncentrálja a legfontosabb közfunkciókat. A falu
lakossága az 1990-es évektől 2,5-szeresére nőtt.
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Mit jelképez Herceghalom címere?............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mit jelent a kifejezés, miszerint Herceghalom „Budapest zöld kapuja” ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nézz utána , kérdezz, kutakodj!

Herceghalom
lakosság száma:………………………….
területe:……………………………………..
fekvése:…………………………………….
megye:…………………………..
járás:…………………………………
irányítószám:………………………….
Földrajzi tájegység besorolás:
kistáj:…………………………………….
nagytáj:………………………………………
vízfolyásai:………………………………...

Herceghalom település elhelyezkedése
GPS koordinátái:…………………………………

Tudtad? Herceghalom külterületén bronzkori leletek kerültek elő, amelyekből
őskori emberéletre következtethetünk.
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VASÚTÁLLOMÁS
A vasútállomás épülete régen…
1884.07.15. a megnyitás dátuma.

1982-ben bontották le.

… és ma
Már 1836-ban felvetették, hogy a BécsGyőr vasútvonalat egy magyarországi
szakasszal kiegészítsék. 1884.július 15én a vonal utolsó szakasza is elkészült,
10 év múlva pedig a BudapestHegyeshalom
vasútvonal
második
vágányát is lefektették.
1916. december 1-én éjszaka szörnyű
vasúti
szerencsétlenség
történt.
Herceghalom területén a régi vasútállomással szemközti domboldalon a
szerencsétlenség emlékére gesztenyefa-ligetet létesítettek. Valamennyi
halottra való megemlékezésül egy-egy gesztenyefát ültettek, melyek a mai
napig is láthatók a domboldalon.
Kinek az emléktáblája található a vasútállomás épületében? Milyen tisztséget viselt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Mikor állították az emléktáblát és kiknek a közreműködésével?................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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GESZTENYESOR

A település karakterét és jellegzetességét adják az idős vadgesztenyematuzsálemekből álló kettős fasorok, amelyeket több, mint száz éve
telepítettek. A Sándor-Metternich uradalom idején ültették a fákat a földutak
mentén.

GESZTENYÉS ÚT
régen

ma
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Mikor ültették a fákat? Miért?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sétálj végig a Gesztenyés úton, számold meg hány darab gesztenyefa található ma az
utcában!.........................
Mire használják a vadgesztenyét?...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SÁNDOR UDVAR
A XIX. századi adatok szerint 338 cseléd élt
Herceghalomban.
A
cselédlakások
négyszög alakban helyezkedtek el.
Hivatalos
elnevezéséig
Négyszögnek
hívták. Csak olyan emberek éltek
Herceghalomban
és
a
környező
majorokban, akik a Metternich uradalom
cselédei, munkásai, alkalmazottai voltak. A
második világháború idején a falu, a ma
Sándor udvarnak nevezett négyszög

elhelyezkedésű házsorokból állt.
1952-től egy kis vegyesbolt
nyitott itt, mely biztosította az
ellátást, már nem kellett gyakran elutazni az alapvető élelmiszerekért a
szomszédos falvakba.
Hány család él ma a Sándor udvarban?......................................................................................
Milyen ötleted van a Sándor-udvar
felvirágoztatására?......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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KISERDŐ
A falu közepén lévő erdő kedvelt séta és pihenőhely. A közeli lakópark építése
során szépen rendbe tette a tulajdonos sétautak kialakításával, padok
kihelyezésével. A kiserdő szélén egy pavilon található, mely nyáron szabadtéri
koncertek, rendezvények számára lehet ideális.

ÁKI
ÁLLATTENYÉSZTÉSI KUTATÓ INTÉZET
1896-ban több kutatóhely és kísérleti állomás összevonásával alapították
Budapesten, melynek feladata a minél hatékonyabb, jobb minőségű
állatszaporulat és étkezési hús elérése.
Jelenlegi Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet 1970-ben
költözött mai helyére Herceghalomba.
Érdeklődj! Milyen üzem, vállalkozás működik ma az ÁKI területén?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

NIMRÓD ÉTTEREM

Az 1975-ben átadott üzemi konyha megépülésével nemcsak a kulturált étkezés
feltételei teremtődtek meg, de ebben az épületben kapott helyet az orvosi
rendelő, gyógyszertár, könyvtár, valamint a KISZ-klub is.
Minek a rövidítése volt a KISZ ?...........................................................................................................
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Ma étterem és panzióként üzemel.
Neve magyarul ………………………………………………………..jelent.
Kinek a szobra található a kertben?........................................
Mi a szobor neve?...................................................................
Melyik nemzeti ünnephez kapcsolódik?...................................

ABACUS
Valamikor a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság épülete állt itt.

Már 1949-ben említik: az állami Mezőgazdasági Központi Felügyelet alá tartozik.
1952 március 31-én készült kimutatásban a Földművelésügyi Minisztérium
Kísérlet Gazdaságok Igazgatóságához tartozott.
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A Hotel ABACUS 2009-ben nyílt meg.

„Abacus Rendezvényközpont” – Dávid-major
A major eredetileg magtárként szolgált a 60-as években. 1996-ban lett átalakítva
istállónak, ennek eredményeként 6 box és 16 állás lett kialakítva. A környező táj
nagyszerű lehetőséget kínál a tereplovaglásra, a homoktalajos karám pedig a
kezdőknek nyújt segítséget az alapok elsajátítására, valamint a lovak napi
edzésére. A lovak számára 50 hektár szakaszos legeltetést biztosító terület áll
rendelkezésre.

Sétálj ki szüleiddel Dávid-majorba! Keressétek fel a lovardát! Milyen érdekességeket találtál a
környéken?………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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KEK

Írd le mit jelent a KEK rövidítés!
..................................................................................................................................................
Mi a templom valódi neve:………………………………………………………………………………………………….
Milyen funkciókat tölt be az épület?........................................................................................

2000. augusztus 18-án tették le az alapkövét és 2002. augusztus 18-án adták át.
Az építkezéshez a három történelmi egyház /katolikus, református, evangélikus/,
a magyar kormány, Herceghalom önkormányzata és a helyi lakosok együttesen
adták össze a szükséges pénzt.
A harang testvérközségünk, a BadenWürttenberg
tartománybeli
Mehrstetten
község adománya.
Az 5 éves évfordulóra megvették az elektronikus
orgonát is, melyet a herceghalomi hívek
adományaiból tudtak finanszírozni. /Lányi
István/

Keress az adományozók tábláján ismerősök, rokonok
nevét!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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KÁPOLNA
A temetőkápolna 1904-ben épült, a helyi temető halottasházának kialakításával,
Magdics István kerületi esperes, etyeki
plébános közbenjárásával. A kápolnának
toronnyal való ellátását Városy Gyula
megyéspüspök helyeselte és a harangot
székesfehérvári rezidenciáján szentelte fel.
1903-ban Fojtik János biai lelkész oltárkövet is
kért a kápolnához. Az épület Metternich
Paulina tulajdonában volt, aki alapítványt
hozott létre a szentély fenntartására. Az
építményt 1904. szeptember 18-án áldotta
meg Magdics István. A kápolna a Szeplőtelen
Fogantatás védelmébe lett ajánlva. 1929-ben
a tekintettel a növekvő népességre
kibővítették.
A II. világháború jelentős sérüléseket
okozott az épületen. A kápolnát 1948-ban
maguk a pusztaiak hozták rendbe. Szapóry
István tanító vezényletével az elpusztult
oltár mintájára, a Herceghalmon lakók és a
biai mesterek újat készítettek A példás
gonddal restaurált kápolnát 1948-ban
Andresz János biai festő dekorálta, majd
ugyanezen év november 1-én Shvoy Lajos
megyéspüspök szentelte fel.
Jelenlegi
formáját 2002-ben nyerte el.
Lourdes-i barlang
1833-ban (Lourdesban) Sourbious Bernadettnek 18-szor
jelent meg a Szent Szűz. A jelenségek során különböző
utasításokat és kéréseket fogalmazott meg számára. Innen
indult a barlang-szerű kegyhelyek építése Európa-szerte. A
herceghalmi Lourdes-i barlang 1950-1956 között épülhetett a
hadifogságból visszatérők tiszteletére. 2007-ben újították föl.
Sétálj a temetőben, keresd fel a kápolnát! Milyen szertartásnak ad helyszínt ma és milyen
eseményeket tartottak régen
itt?……………………………………………………………………………………………………………
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ISKOLA
Az oktatás két népiskolában folyt, az egyik a háromrózsai majorban Kollár tanító,
a másik pedig Szapory István vezetésével Herceghalom központjában. Minden
iskolához negyed hold faiskola tartozott, melyben a gyerekek a tanítók
irányításával a fatermesztésben is oktatást nyertek.
A háromrózsai iskolában a rózsaiak, Klementin és Richárd-majorbeli gyerekek
jártak. A falusi iskola a Móric-majori és a kozáromi gyerekeket oktatta.
A háború után a
pusztabeliek is a falusi
iskolába jártak be. A
tanító bent lakott az
iskolában. Az ’50-es
évekre már két terem
szolgálta az oktatást, az
egyikben az alsósok, a
másikban a felsősök
tanultak. 1963-ban a
pedagóguslakásból is
tanterem lett. a 60-as évek második
felében épült újabb 2 tanterem-a wc
még az udvaron volt, olajos padló volt
a tantermekben és kályhával fűtöttek
bennük. A 70-es évektől évről évre
korszerűsödött valamivel. 1985-ben
felépült az új szárny, bekerült a mosdó,
lett tornaszoba, és a folyosóról
tanterembe került a könyvtár is.

Kezdetben Pásztor Ferenc tanító úr
tanított. 1927-től Szapóry István lett az
iskola vezetője, aki ellátta a kántori
feladatokat is. A háború után
visszatért, s nagy erőkkel segédkezett
az újjáépítés megszervezésében és
lebonyolításában.
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A község lakosai társadalmi munkával segítették az építkezést. 4 új tanteremmel,
ugyanannyi szertárral, egy tágasabb nevelői szobával, igazgatóhelyettesi és
igazgatói irodával bővült. A padlástér úgy lett kialakítva, hogy a későbbi igények
fellépésével újabb tanteremként átalakítható legyen. Az illemhely is bekerült az
új épületszárnyba. A kétműszakos tanítást felváltotta az egyműszakos oktatás.
Ezzel egyidőben nagyobb lehetőség nyílt szakköri foglalkozások működtetésére.
1996-ban a tetőtér beépítésével a számítástechnikai terem is elkészült.
A Sportcsarnokot 1999. április 17-én adták át, ezzel is szolgálva, hogy a település
lakossága kulturált körülmények között sportolhasson. Ennek köszönhetően
nagyon sok sportág gyakorlására van lehetőség. Az iskolához 2007-ben új szárny
épült, melyben két tanterem és szaktantermek kerültek kialakításra. 2009-es
bővítésnek köszönhetően elkészült a könyvtár, konyha és ebédlő is, mely
bővítéssel immár teljessé vált az iskola kiszolgáló helyiségei.
Az iskola igazgatója 1972-től 1999-ig Góg Mátyásné volt, aki több évtizedes,
herceghalomi gyermekek érdekében végzett áldozatos munkája elismerése
képpen a községben először kapta meg a díszpolgári címet.
A millenniumi évfordulóra írt könyve máig az
egyetlen, hiteles forrás a település múltjának
bemutatására.
Részlet visszaemlékezéséből:
„A herceghalmi iskola 1990-ig, a község
önállóvá válásáig Biatorbágy III. sz.
Általános Iskolaként működött, távol a
fenntartótól, magára hagyatva. Ezért volt
olyan nagy jelentőségű a helyi összefogás.
Szerencsénkre volt a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság, tanítványaim szüleinek
jelentős része ott dolgozott, ezért kértünk és kaptunk sok-sok segítséget a tárgyi
feltételek javítása terén, tanítványaink operába, színházba, múzeumba,
kirándulásra szállításában. Majd az ATK ideköltözése után, tőlük is sok segítséget
kaptunk. De meg ne feledkezzek a község vállalkozóinak sokrétű támogatásáról,
melyekért most is ezer köszönet. 1991-ben tudhattam meg, hogy mennyivel
könnyebb dolgozni úgy, hogy az önállóvá váló község vezetése, képviselő testülete
sajátjának tekinti az oktatási intézményt, és hogy feladatait a
legszínvonalasabban tudja teljesíteni, segít a feltételek megteremtésében.”…
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Jelenleg:

Iskolánknak ma 250 tanulója van.
2010. MADÁRBARÁT ISKOLA
2011. ÖKO ISKOLA
2016. BOLDOG ISKOLA
2017. AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA intézményegységgel bővült
Keresd fel az iskolatörténeti kiállítást!
Hány igazgatója volt eddig az iskolánknak? …………………………………………………….…………………
Sorold fel őket kronológiai sorrendben!...................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Milyen névváltozások voltak az alapítástól napjainkig ?.........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
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VÍZTORONY
1952-ben épült, ma ipari műemlék. Herceghalomban 1972 óta van vezetékes
ivóvíz.
Mi a herceghalmi típusú víztorony 3 fő jellegzetessége? Hol található még az országban ilyen
típusú víztorony?
……………………………………………………………….….
…………………………………………………………….…….
………………………………………………………….……….
…………………………………………………………….…….
………………………………………………………….……….
……………………………………………………….………….
……………………………………………………….………….
…………………………………………………….…………….
…………………………………………………….…………….
…………………………………………………….…………….
…………………………………………………….…………….
……………………………………………………….………….
Hány méter magas a víztorony?
Te milyen tevékenységet képzelnél el benne?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A víztorony régen, háttérben a magtárral.

17

MAGTÁR

Közvetlenül a víztorony szomszédságában található, az uradalmi időkből (1874)
származó épület. Termény tárolására szolgált. Mivel a településről az
agrártevékenység lassan kiszorult, így ez a szép épület ma alkalmi helytörténeti
kiállításként működik.
Milyen terményeket tároltak régen a magtárban?.....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

ISTÁLLÓ
Az iskolával szemben álló hosszúkás épület egykor istállónak épült. Működött itt
posta, bolt és tejház is, melyhez egy kézzel tolható kisvasút kapcsolódott. Ezen
szállították a jeget a jégverembe, ami ma már csak emlék.

Milyen istálló volt az iskolával szemben álló épület?................................................................
Járd körbe, nézd meg ma mire használják az épületet?...........................................................
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KOZÁROMI TÓ

Zsámbék és Páty felé eső területeken valamikor halastavak voltak. Azonban a
100-as út, majd az autópálya megépítése nagyban módosította a felszínt és a
vizeket. Ezen a kis területen maradt csak meg. /Lányi István/
Ma már magánkézben van.

BOTA HÍD
Herceghalom külső részén található kis híd valószínűleg 1937-ben épült. Mára
gyakorlatilag kiesett a köztudatból, környezete elvadult. A Bota hídtól a Kígyós
patakon felfelé található két jó állapotban megmaradt vasúti híd.
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SZOLGÁLTATÁSOK

ÖNKORMÁNYZAT

Közigazgatásilag Biatorbágyhoz tartozott Herceghalom, ezért a hivatalos ügyeket
is a szomszéd községben kellett intézni. 1985-ben a társközségi rangot sikerült
megszerezni. Ezt egy 5 tagú elöljáróság képviselte a 32 tagú biai tanácsban. Ettől
kezdve a tanácsi ügyintézők utaztak Herceghalomba a hét meghatározott
napján. Ennek köszönhetően már helyben is lehetett ügyeket intézni.
A település önkormányzata 1990-ben önállósodott és megkezdte önálló életét.
A lakosság a község első polgármesterének Schnaider Lászlót választotta, aki 20
éven át volt Herceghalom polgármestere. Nevéhez fűződik a település jelenlegi
arculata, településközpont létrehozása, számos infrastruktúrális fejlesztés,
beruházás, melyeknek köszönhetően a települést méltán nevezik
ékszerdoboznak.
1991. január 2-án kezdte meg működését Herceghalom község első
önkormányzati hivatala a Gesztenyés út 7. sz. alatt, majd 1992-ben átadásra
került a Közösségi Ház, melyben helyet kapott a Polgármesteri Hivatal,
Egészségház, Könyvtár, Ifjúsági Klub.
2006-ban foglalták el mai helyüket a hivatal dolgozói: a Herceghalmi
Önkormányzat épületének átadása megtörtént.
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BÖLCSŐDE, ÓVODA
Az 1950-es évek elejétől a HKG
(Herceghalmi Kísérleti Gazdaság)
által működtetett Óvoda-Bölcsőde
elsősorban a gazdaság dolgozóinak
gyermekeit fogadta. 1979-ben
átadásra került az ÁKI területén
felépült tanácsi óvoda.

1991-től önkormányzati kézbe
kerültek az óvodák, melyeket az
Önkormányzat összevont a volt
tanácsi óvodába, míg a HKG óvoda
épületét átalakította Közösségi
Házzá 1992-ben.

A mai óvoda épületét 2006-ban
adták át a két ütemben történő
bővítés után.
Tudtad?- az óvoda többször volt az
iskolával közös igazgatású intézmény
2000-től : Általános Iskola és Óvoda
2009-től: Általános Iskola, Óvoda és
Községi Könyvtár
2013-tól: Herceghalmi Csicsergő Óvoda

Nézz utána!
Hány férőhelyes ma az óvoda?...................................................................................................
Működik-e bölcsődei ellátás a faluban?.....................................................................................
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Amikor valaki beteg lett, felrakták a szalmás kocsira, betakarták pokrócokkal és
elvitték Biára, mivel a faluban nem volt orvos.
1952-ben lett orvosi rendelő, ahol a szomszéd faluból átjáró orvosok végezték az
egészségügyi ellátást.
1972-ben a helyben lakó dr. Lipka Sándor lett a település saját orvosa, aki haláláig
látta el ezt a feladatot.
Járj utána, milyen ellátásokat biztosítanak a helyi orvosi rendelőkben!?...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

POSTA
Egy postakocsi segítette az életet. Naponta 10 órakor indult a szomszéd faluba,
elvitte a tejet, a postát és 1 órakor jött vissza az újsággal, levelekkel.
Kérdezd meg, mióta működik a postahivatal jelenlegi helyén?............................................
Rajzold le a régi postakocsit, ahogy elképzeled!

KÖZBIZTONSÁG
A közbiztonságra csendőrök ügyeltek. A csendőrpihenő Móric majorban volt, 2
ügyeletessel működött. A lopást, ami akkor gyakori volt a pénzhiány miatt, 48
órán belül kiderítették. Az emberek tisztelték őket, de féltek is tőlük, így ez volt
az alapja a közbiztonságnak.
Érdeklődj, ma hogyan őrzik, védik a közbiztonságot a településen?...........................................
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EMLÉKHELYEK
MEHRSTETTEN PARK
Móricz
ligetben
emeltek
emlékművet a testvérvárosi
kapcsolat
10.
évfordulója
alkalmából 2004. május 21-én.
Mi ez az építmény?............................
……………………………………………………….

A testvérkapcsolat ünnepélyes aláírása után töretlen volt a két település
együttműködése:
-német nyelv oktatása az iskolában
-sportmérkőzések
-ruhaadomány gyűjtés Herceghalom javára
-csereüdülések
-közös rendezvények, fesztiválok, ünnepségek
Ki volt ekkor Mehrstetten polgármestere?...................................................................................
Ki most a polgármester?...............................................................................................................

A testvérkapcsolat aláírásának ünnepségére alakult meg a herceghalomi női
kórus, a Labdarózsa kórus, dr. Lipka Sándorné vezetésével.
Az itt található parkban ültetett fát a Labdarózsa kórus, megalakulásának 20.
évfordulója alkalmából. A fa ültetésének dátuma:………………………………………………………….
Tudtad? Az önkormányzat tetején lévő szélkakas partnerközségünk ajándéka,
melyet az új épület átadására kapott településünk. A mehrstetteni és
herceghalmi címerrel díszített szélkakast azért adták, hogy községünk lakói
mindig tudják, merről fúj a szél. Ezt a részt fordítsd le német
nyelvre!........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Keress a településen olyan tárgyakat, építményeket, amelyek a partnerkapcsolathoz köthetők!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKMŰ
A Millecentenáriumi emlékpark, mely az államalapítás 1100. évfordulójára
készült, méltó színhelye a szabadtéri községi ünnepélyeknek.
Mikor is?.......................................................................................................................................

TRIANONI EMLÉKMŰ
2014.június 4-én avatták fel a TRIANON emlékművet. Az emlékmű részét képező
kopjafát, valamint a három halmot jelképező kőtömböt Losonczy Csongor,
képzőművész készítette.
Azóta minden évben, a Nemzeti Összetartozás Napján közös megemlékezést
tartunk az önkormányzattal az emlékműnél.

Milyen történelmi eseményhez fűződik?..................................................................................
Kinek a versét olvashatod rajta? Mi a vers címe?....................................................................
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1956-OS EMLÉKMŰ
„2016 -A magyar szabadság éve” volt.
A forradalom 60. évfordulójára állított emlékművet Herceghalom Község
Önkormányzata.

Keresd meg az emlékművet! Melyik évszámot találod még rajta? …………………………………………
Másold le az idézetet az emlékműről!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Milyen anyagokból készítették?..................................................................................................

ÉLETFA
Az életfát 2013-ban a Losonczi család
adományozta községünknek.
Milyen
ünnepélyes
megemlékezések
alkalmával
koszorúzunk az emlékműnél?..............................................
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HEKKE Tájérték Pályázatának melléklete
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Jelöld lakóhelyed X-szel a térképen!
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