
 
 

Beszámoló  

a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 

 

Pályázó neve: Héhalom Községért Közalapítvány 

Pályázó címe: 3041 Héhalom, Petőfi út 1. 

Ügyfél-azonosító: 1003726310 

Támogatási határozat iratazonosító: 1623191106 

 

Projekt címe: Falumúzeum felújítása Héhalomban 

Projekt megvalósításának helye: 3041 Héhalom, Kossuth út 59.  

Jóváhagyott támogatás összege: 9.445.332 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése: Turizmus 

feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése 

 

A 2002 óta működő Közalapítvány aktív részese Héhalom közösségi életének, tevékenysége 

során nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megőrzésére, a helyben fellelhető értékek 

felkutatására, a helyiek identitástudatának erősítésére, a település turizmusának fejlesztésére. 

A turisztikai szolgáltatások bővítése céljából a Közalapítvány a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím 

alapján nyújtott be pályázatot az 1995-ben életre hívott Falumúzeum épületének felújítására. 

A Falumúzeum épülete a település központjában, nem messze a Községházától, a főutcán 

található. A XIX. század végéről származó népi lakóház három helyiségében a faluban 

összegyűjtött egykori tárgyakat, népművészeti alkotásokat, a népviselet legszebb darabjait, a 

régi használati- és munkaeszközöket lehet megtekinteni. A felújítás keretében az épületen a 

födém és tetőszerkezet fakonzerváló anyaggal történő kezelése, a tetőszerkezet és a bádogos 

szerkezetek helyenkénti javítása, valamint a csatornák cseréje valósult meg. A régi kémény 

elbontása után új kémény épült, a tető cserepezése is megújult. Az épület teljes villamos 

hálózata és a nyílászárók felújítása mellett, a homlokzat felújító, valamint a belső helyiségek 

tisztasági meszelése is elkészült. Új kerítés került kiépítésre, valamint az udvaron a parkosítás 

is megvalósult.  

 

A projekt a Héhalom Községért Közalapítvány, Héhalom Község Önkormányzata, a SZIL-

SZIT Kivitelező és Szolgáltató Kft. és a Rózsafa Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

együttműködése keretében valósult meg. A három szféra együttműködésének eredményeként 

a települést és az együttműködő partnereket bemutató marketing kiadvány készült, amely 

letölthető formátumban elhelyezésre került Héhalom Község Önkormányzatának weboldalán. 

A Rózsafa Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, valamint a SZIL-SZIT Kft. a kiadvány 

terjesztésével aktív szerepet vállalt a projekt népszerűsítésében.  

 

A beszámolót Dr. Berze Gábor készítette.  

Héhalom, 2014. október 7. 
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HÉHALOMBAN JÁRVA . . . 
 

Héhalom Nógrád-megye déli részén a Cserhátalja kistáj közepén, a Bér és Buják patak 
völgyében fekszik. Számos régészeti lelet tanúskodik arról, hogy a község területe a 
honfoglalás előtt sem volt lakatlan. A falu fölött 180,5 méter magasan elhelyezkedő 
Templom-domb egy bronzkori tell, sánccal elkerített települések egymásra építéséből 
keletkezett. A Templom-dombon és a falu 
határában begyűjtött leletek a Kr. e. II. 
évezredből származnak, és egy, a hatvani 

kultúrához tartozó bronzkori népesség jelenlétéről tanúskodnak. 
A település a XIII-XIV. századi okleveleken Hywhalom néven 
szerepelt, egy 1439-es oklevél szerint Báthory István 
birtokaként a bujáki vár tartozéka volt ekkoriban. A falu az 
országos kereskedelmi, hadi úthálózat mentén helyezkedett el, 
így vámhelyként is működött. Az 1500-as évek közepétől a 
török hódoltság területéhez tartozó település az 1600-as évek végére teljesen elnéptelenedett. 1770-től 
1848-ig az Esterházy család tagjai közül kerültek ki a település földesurai.  

A Római Katolikus Templom 1832-ben, Eszterházy Miklós segítségével épült 
késő barokk klasszicizáló stílusban. Az épületet a helyi hagyomány szerint már 
1807-ben elkezdték építeni, azonban a szűkös anyagi lehetőségek miatt végül is 
csak 1817-ben lett felszentelve. 1908-ban toronyórát kapott, mely a palotási 
templom órájának ikertestvére, 1910-ben a torony új gerendázattal és bádogtetővel 
újult meg. 1944-ben új secco festményekkel díszítik, festője Tallós Móricz 
budapesti egyházművész volt. Az 1960-ban megkezdett állagmegóvási és bővítési 
munkálatok keretében a templomhajó 6 méterrel került meghosszabbításra, új 
karzat (kórus) és torony épült. A templom 2011-ben EMVA támogatás 
segítségével ismét megújult, a fejlesztés keretében az épület külső- és részleges 
belső felújítása mellett a környezetét képező közterületen faluközösségi, és 

egyházközségi rendezvények lebonyolítására is alkalmas 
közösségi tér került kialakításra.  
A hagyományos településszerkezeti adottságokat, az egykori, mára 
már népi építészetnek nevezett, de a saját korában abszolút 
természetes falu karaktert a Kossuth utca néhány épülete 
reprezentálja. Itt áll a nemrégiben felújított Falumúzeum épülete 
is, amely a falusi társadalom lassan halványuló emlékeinek őrzője. 
Az 1900 után épült csonka-kontyos tetejű népi lakóház négy 
helyiségből áll. A fa tornácos, három-osztatú (elsőszoba, konyha-
pitvar, hátsó szoba) alapegységhez egy hátsó kamra is csatlakozik. 
Az épületben egykori tárgyak, népművészeti alkotások, a népviselet legszebb darabjai, valamint régi 

használati- és munkaeszközök láthatók, hiteles képet nyújtva a község 
lakóinak 100 évvel ezelőtti életéről.  
A Bér-patak felett átívelő, klasszicista stílusú, háromnyílású kőhíd 
építését Nógrád megye közgyűlésének határozatára 1829-ben kezdték 
meg, de csak 1833-ban készült el. A Budapest felé vezető közúton 
található, országos műemléki védettségű híd teljes hossza 39,4 méter, 
szélessége 6,6 méter. Mindkét oldalán faragott kőtömbökkel lezárt 
mellvéd helyezkedik el a szárnyfalak csatlakozásánál félköríves 

kerékvezetőkkel. A hidat 1930-ban helyreállították, majd 1975-ben az északi oldalán épített új hídra 
helyezték át a forgalmat. 

Kapcsolat: Héhalom Község Önkormányzata (3041 Héhalom, Petőfi út 1.) Tel: +36-32/482-045; 
E-mail: hivatal@hehalom.hu; Web: www.hehalom.hu



 

Falumúzeum felújítása Héhalomban 
A Héhalom Községért Közalapítvány 2013-ban nyújtott be pályázatot a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások jogcím keretében a leromlott állapotú Falumúzeum 
felújítására. Az elnyert pályázati támogatással megújult az épület tetőszerkezete, 
új tetőcserép és csatorna került felrakásra. A régi kémény elbontása után új 
kémény épült, az épület teljes villamos hálózata megújult. A bejárati ajtók 
felújítása mellett a homlokzat felújító, valamint a belső helyiségek tisztasági 
meszelése, új kerítés kiépítése, valamint az udvaron parkosítás valósult meg. A 
Héhalom Községért Közalapítványt a projekt népszerűsítésében Héhalom 
Község Önkormányzata, a Rózsafa Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, 
valamint a SZIL-SZIT Kft. együttműködése segíti.  

Héhalom Községért Közalapítvány 
A 2002 óta működő Közalapítvány aktív részese Héhalom közösségi 
életének, tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a helyiek 
identitástudatának erősítésére, a helyben fellelhető értékek 
felkutatására, a hagyományok megőrzésére, az önkormányzati 
fenntartású oktatási intézmények működési feltételeinek javítására, 
valamint a területfejlesztés elősegítésére. A Közalapítvány a Bor és 
Barátság Egyesülettel minden évben megrendezi a Dél-Cserháti 
Bormustrát, melynek célja a szőlőtermesztés hagyományainak megőrzése, újjáélesztése, a borkultúra 
színvonalának emelése, megismertetése, terjesztése. A Közalapítvány által, az elmúlt években pályázati 
támogatással megvalósított fejlesztések a turisztikai szolgáltatások körének bővítését célozzák. 
Amennyiben egyetért a Közalapítvány céljaival, támogassa a civil szervezetet személyi jövedelemadója 
1 %-ának felajánlásával. A Héhalom Községért Közalapítvány adószáma: 18638875-1-12.  

Kapcsolat: Dr. Berze Gábor elnök - Héhalom Községért Közalapítvány (3041 Héhalom, Petőfi út 1.) 
 E-mail: nograd@mgyk.hu 

Rózsafa Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 
Az Egyesület olyan nonprofit szervezet, melynek legfőbb célja a folklór, 
a népi kultúra, a néphagyományok ápolása, felelevenítése, valamint a 
néptánc és kulturális hagyományainak megőrzése és népszerűsítése. Az 
Egyesület 2009-ben történő bírósági bejegyzését mintegy három év, a 
néptánc és a helyi kultúra érdekében végzett önkéntes tevékenység előzte 
meg. Az Egyesület fenntartásában működő Rózsafa Néptáncegyüttes 
tagjai évek óta aktív részesei a helyi közösségi rendezvényeknek 
(falunapok, farsangi, húsvéti, szilveszteri mulatságok, templomi 

hangversenyek), valamint számos fellépésnek tesznek eleget a térségben és a megyében egyaránt. 
Amennyiben egyetért az Egyesület céljaival, kérjük, támogassa a civil szervezetet személyi 
jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával. A Rózsafa Hagyományőrző és Kulturális Egyesület adószáma: 
18645046-1-12. Kapcsolat: Vargáné Kocza Karolina Anna elnök - Rózsafa Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület (3041 Héhalom, Szent István király út 1.) 
SZIL-SZIT Kft.  2000-ben alakult családi vállalkozás, mely az alapítók 
több mint 25 éves belföldi, valamint nemzetközi autóbuszos 
személyszállítási gyakorlatát és tapasztalatát hasznosítja nap, mint nap. 
A társaság megalakulása óta oktatási intézmények részére végez 
autóbuszos különjárati személyszállítást, valamint 2002-től szerződéses 
járatokat is üzemeltet több ipari termelő vállalat részére. A különböző 
piaci igényeknek való megfelelés érdekében a cég járműparkja az 
elmúlt években folyamatosan bővült. Napjainkra a Kft. Dél-Nógrád és Északkelet-Pest megye 
meghatározó személyszállító fuvarozója lett. Kapcsolat: Szitáné Szilágyi Lilla ügyvezető - SZIL-SZIT Kft. 
(3041 Héhalom, Jókai út 20.) Tel: +36-32/482-040; E-mail: szil-szit@szil-szit.hu; Web: www.szil-szit.hu 
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