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Horváth Miklós, 
Velem polgármestere falujáról 

és az ünnepről
Mátyus Aliz: Velem polgármeste-

rével ültem le egy óriási nagy forgatag 
kellős közepén egy nyugodt polgármes-
teri hivatali szobában, s rögtön képes-
lapokat kaptam a kezembe a faluról, 
köztük a falura a hegyről néző Szent 
Vid templomról, amiről polgármester 
úr a következőket kezdte mesélni…

Horváth Miklós: A  Szent Vid 
templom 570 méter tengerszint fe-
letti magasságban van, az Írott-kő 
karjaiban, szeretett templomunk, ami 
Velem község fölé emelkedik. Helyén 
egy akropoliszos város volt, itt ment 
végig a híres Borostyánkőút, és ezen 
hegy tetejéről őrizték a négy őselem 
közül az egyiket, a  vizet, aminek – 
hogy mennyire fontos, bizonyítja – 
világkonferenciája volt Magyarorszá-
gon. Abból a forrásból kapja Velem az 
egészséges ivóvizet, amiből a rómaiak 
is ellátták az akkori Szombathelyt, Sa-
variát agyagcsöveken keresztül.

A  Szent Vid templom kapcsán 
még azt szeretném megemlíteni, hogy 
a nálunk hét évig plébános Dr. Sere-
gély István nyugalmazott egri érsek, 
a község díszpolgára, most 83 évesen 
visszatért hozzánk hogy a nagy pe-
renyei zarándoklaton – 1848-49-től 
napjainkig az innen 20 kilométerre 
lévő Perenyéről több százan érkeznek 
a Szent Vid templomba – egy ünnepi 
szentmisét celebráljon. Elmondhat-
juk, hogy családunk jó barátja. Annak 
idején feleségemet, aki később teo-
lógiát végzett, és mellette patikában 
dolgozik, bevonta Kőszegen a gyer-

mekeknek szervezett hittanos hétbe, 
itteni plébánosként, akkor Magyar-
országon szinte elsőként vezette be a 
civil hitoktatást. Most ismét megtisz-
telte településünket, és a szentmise 
után együtt ebédeltünk az érsek úrral, 
valamint az atyákkal.

M. A.: Köszönöm, polgármester úr, 
ezek beszélgetésünk kezdésénél olyan 
információk a faluról, ami elég ah-
hoz, hogy elképzelje az ember, milyen 
is lehet itt egy gesztenyeünnep. Mert 
hisz a dolgok nagyon szorosan össze-
függnek egymással. És ha valahol van 
egy Szent Vid templom, és ilyen misét 
celebrálnak, azon a helyen, azon a te-
lepülésen egy Gesztenyeünnep is más-
képp néz ki.

H. M.: Igen, a  szelídgesztenye-ün-
nep. Szeretném előre bocsátani, hogy 
én 23 éve szolgálhatom szeretett köz-
ségemet a polgárok bizalmából, a tisz-
tességes, becsületes, velemi emberek 
jóvoltából. Az ars poeticám az, hogy 
megpróbálni szeretni minden embert 

– kivétel és viszonzás nélkül. Én itt na-
gyon sok emberrel találkozom, meg is 
szólítok nagyon sok embert. Honnét 
jött, miért jött, jól érzi-e magát Gesz-
tenye-ünnepünkön. Ha van valami 
kifogása, akkor nekem az a dolgom 

– mert én szolgálom ezt a települést, 
ahogy mondtam 23 éve polgármester-
ként, előtte elöljáróként és egy kicsit 
tanácstagként is, tehát közel 30 éve ál-
lok a község szolgálatában –, hogy se-
gítsek rajta. Mivel Velemben őshonos 
a szelídgesztenye – szelídgesztenyéről 

beszélünk, mert vadgesztenye csak 
egy-kettő van, amit a madár elpottyan-
tott és véletlenül kikelt –, összefüggő a 
gesztenyés, több száz éves szelídgesz-
tenye fák vannak. Még a téeszesítés 
előtt, amikor a családoké volt a gesz-
tenye, amikor megérett, irányvonatot 
juttattak el Budapestre a velemi embe-
rek. A családunknak 150 fa gesztenyé-
je volt, egy vagon a mi gesztenyénket 
szállította a Nagycsarnokba. A velemi 
gesztenyének az ízvilága – mivel egy 
kicsit sziklás területen van, köves a 
talaj összetétele – különbözik a zalai, 
illetve nagymarosi gesztenyétől, ennek 
más a lisztessége. A velemi gesztenyét 
az egyik percről a másikra elkapkod-
ták a Nagycsarnokban. Már a kofák-
kal meg volt beszélve, hogy érkezik a 
velemi gesztenye. Aztán a becsületes 
velemi ember hazafele kifi zette az adót.

M. A.: Meddig árusították a gesz-
tenyéjüket így?

H. M.: 1959 előtt, mert akkor ala-
kult a termelőszövetkezet. Előtte min-
denki gondosan ügyelt arra, hogy a 
gesztenyéje rendben legyen és váloga-
tott, öreg gesztenyét sérülésmentesen 
juttasson el Budapestre, a  fővárosba. 
A  Velemi Gesztenyeünnep most 21. 
alkalommal kerül megrendezésre. 21 
évvel ezelőtt a Megyei Művelődési és 
Ifj úsági Központ indította útjára. Mi, 
velemiek – és ebben talán egy pici ré-
szem nekem is van – 8 évvel ezelőtt 
csatlakoztunk ehhez az ünnephez. 
Leültünk az akkor még Megyei Műve-
lődési és Ifj úsági Központ vezetőivel, 
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áttekintettük a lehetőségeket és meg-
próbáltuk az ünnepet az idelátogató 
kedves emberek örömére és a velemi 
emberek kedvére – többségének ked-
vére, mert ebből őnekik is bevételük 
származik – kialakítani. Az elmúlt 
1-2 évben már a két nap alatt több 
mint 15 ezer kedves vendéget tud-
tunk tisztelni és fogadni településün-
kön. Azt kértem mindenkitől, és most 
is azt kérem, hogy legyünk mosolygós 
vendéglátók. Az én bölcsőm az volt, 
hogy fi am, tisztességes légy! Ha szol-
gálatába szegődtem a településnek, 
úgy teszek, ahogy egy idős bácsi – saj-
nos már nem él – mondta: „Fiam, ha 
erre a pályára lépsz, akkor téged azért 
is fognak szidni, ha süt a nap, azért 
is, ha esik az eső. De egyet fogadj el 
tőlem, próbálj ember maradni!” Meg-
próbáltam ember maradni. Én keresz-
tényként élek – a faluban az emberek 
többsége az –, és azt gondolom, hogy 
jóban, rosszban próbáljunk egymás 
szemébe nézni, akkor tudunk előbb-
re lépni, és szolgálni a települést úgy, 
hogy én is nyugodtan hajtsam este 
párnára a fejem. A családban béke le-
gyen, a faluban is békét kell tartani, és 
örömöt kell szerezni az embereknek. 
Vannak közben rosszabb napjaink is 
mindegyikünknek, de ahogy az előbb 
mondtam, fontos minden élethelyzet-
ben embernek maradni!

M. A.: Azt hadd kérdezzem meg, 
hogy a legelső Gesztenyeünnep milyen 
hatással volt a falura?

Zotterné Boda Erzsébet: A Me-
gyei Művelődési és Ifj úsági Központ 
a szabadtéri programjait Velemben 
a Továbbképzőház és Népművészeti 
Műhelyrendszer területén rendezte 
meg minden évben. A legjelentősebb 
velemi rendezvényünk a Mesterségek 
ünnepe augusztusban és a Gesztenye-
ünnep október hónapban volt, a gesz-
tenye szüretelésének idején. Itt került 
megrendezésre az első és még számos 
Gesztenyeünnep. A rendezvénynek a 
központját ma is a Továbbképzőház 
adja. A falu barátsággal és érdeklő-
déssel kísérte rendezvényeinket. A 
rendezvény egyre népszerűbb lett, és 
a faluval kialakult jó kapcsolat alapot 
adott arra, hogy kb. 7-8 éve partnersé-
get ajánljunk a rendezvény közös szer-
vezésére és lebonyolítására. Termé-
szetesen a javak és a költségek egyenlő 
arányú elosztása és viselése mellett.

H. M.: Az első Gesztenyeünnep a 
népművészeti stúdióval került meg-
rendezésre. Azokkal a fafaragókkal, 
kosárfonókkal, fazekasokkal együtt, 
akik életet leheltek a velemi alkotó-
házba, Zsámboki Árpáddal, aki annak 
idején segített elindítani az alkotóház 
területén lévő stúdiót. Innen datálódik, 
hogy míves portékákat raknak ki az 
emberek. És ez fontos, hogy az ide lá-
togató kedves vendég jól érezze magát, 
az itt kirakodó megtalálja a számítását. 
Az elmúlt években, az ünnep végén, 
vasárnap délután igyekeztem meg-
köszönni mindenkinek – mármint a 
kirakodó árusoknak – hogy messze 
földről is eljöttek, akár Erdélyből is. 
Vannak itt Pilisborosjenőről, Nógrád 
megyéből, Sopronból, a  fél ország itt 
van hála Isten. És látom a mai ren-
dezvényen, hogy mosolygós tekinte-
tek vannak. A velemi levegő egy kicsit 
gyógyító hatású is, ez az Alpokaljai le-
vegő kristálytiszta, habár azt mondják, 
hogy a gesztenyesütés füstjében nem 
mindig tiszta most. De  bízom benne, 
hogy gyógyulnak tőle az emberek. Itt 
megtalálják a számításukat a családok, 
a  gyerekek, a  felnőttek, az idősebbek, 
a  fi atalabbak, nagyon heterogén az 
összetétel. Picit befolyásolta a tegnapi 
eső az elképzeléseinket a parkolásban, 
egyéb dolgokban, nagyon köszönöm 
azoknak, akik segítségünkre voltak, 
ezeket a dolgokat csak összeszokott, 
összehangolt szervezőkkel lehet úgy 
megoldani, hogy mindenki boldogan, 
elégedetten térjen haza.

M. A.: Ha még visszatérhetnénk 
egy kicsit a stúdióra. Amikor a velemi 

stúdió elindult, és kézműves dolgokat 
készítettek és csoportként működtek, 
akkor ez egyáltalán nem volt még jel-
lemző az országban. Vajon az, hogy ők 
itt találtak otthonra, és itt kezdtek el 
dolgozni, ez minek köszönhető? És a 
gesztenyefesztivál kialakulása milyen 
összefüggésben van ezzel?

H. M.: A  stúdiósok jó tárgyalóké-
pességgel rendelkező emberek, akik 
baráti szálákkal kötődnek egymáshoz. 
Palatkás Jóska bácsi, Taródi Lajos, 
Zsámboki Árpád, Horváth György, 
Joós Tamás, Parais István és most 
Zotterné Boda Erzsébet, mint intéz-
ményvezetők egy nagyon összeszo-
kott népművész csapattal számolhat-
tak, akik a szabadidejükben most is 
úgy térnek vissza Velembe, mint egy 
nagy család.

Z. B. E.: Azt meg kell említeni, 
hogy a velemi Stúdió a nevét Velem-
ről kapta és nem azért mert velemiek 
alkotják, habár van közöttük velemi 
lakos is. Vas megye önkormányzatá-
nak támogatásával a Továbbképzőház 
területén létrehozták a Népművésze-
ti Műhelyrendszert, amely ma is   az 
otthona az egyesület tagjainak. Az ő 
hagyományőrző, értékteremtő tevé-
kenységük adta az alapját és gondola-
tát az első Gesztenyeünnep megszer-
vezésének.

H. M.: Az induláskor ez valóban 
szokatlan, új világ volt. Ma már az is 
húzóerő, hogy közel 30 éve ide visz-
szajárnak. Családként vagy barát-
ként tiszteljük, üdvözöljük egymást, 
minden hónap utolsó péntek-szom-
bat-vasárnapján. Sokat segítettek a 

Sül a gesztenye
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falun azzal, hogy hirdetőtáblákat, 
a  temetőben kannatartókat és más, 
egyéb dolgokat csináltak, míves al-
kotásokat hoztak létre, bizonyítva 
Velemmel való összekovácsolódásu-
kat. Talán ennek is köszönhető, hogy 
Habsburg Ottót mi fogadtuk elsőnek 
díszpolgárrá Magyarországon, s a kö-
vetkező évben dr. Seregély István egri 
érseket. Óriási feladat volt ez a köz-
ség számára is, mert akkor még állt 
a határ, fegyver volt még a katonák 
kezében, és 1991. május 26-án Habs-
burg Ottó a díszpolgárunk lett. Azóta 
nagyon sok település, város, illetve 
kerület fogadta őt díszpolgárává, de 
az úttörő szerep a miénk volt. Kiszállt 
az autóból, több száz ember fogadta 
őt a velemi Hősök kapujánál, mert a 
rendezvény szabadtéren volt, s  azt 
mondta: „Polgármester úr, ettől a 
perctől Ön rendelkezik az én progra-
mommal”. És mivel én ezt úgy tanul-
tam meg, percre pontosan szeretek 
dolgozni, így nyugodt lehettem. Ha 
a velemi polgároknak ígérek valamit, 
azt megfontoltan teszem, s teljesítem. 
Mert úgy gondolom, hogy kiszámít-
hatóan, felelősséggel kell szolgálni 
egy települést. Ahol azt mondhatják, 
hogy ezt a polgármester megígérte, 
ezt biztos, hogy meg fogja csinálni. 
Felelőtlenül a 23 év alatt nem ígér-
tem semmit, és ameddig nekem le-
hetőségem van rá, ezután se fogok. 
A Nemzeti Művelődési Intézet főigaz-
gató asszonyával is – két telefonváltás 
után – megtaláltuk a hangot. Ebben 
az évben új helyzet állt elő, és ezt ne-
kem is másképp kellett kezelni. Hála 
Isten, a nap hét ágra süt, és ez nagyon 
fontos, itt van a fél ország, érezzék jól 
magukat az emberek, és a Gesztenye-
ünnepet egy kikapcsolódásnak ve-
gyék. Építettünk a régi dolgokra, erő-
sítettünk a reklámon, kialakítottuk az 
ünnep kulturális részét. A  Nemzeti 
Művelődés Intézet részéről először 
kétkedve nézték, hogy egy ilyen kis 
település, és ekkora rendezvény, de 
hát, hála Istennek, ekkora rendezvény. 
És mint ahogyan minden szabadtéri 
rendezvény alfája, omegája a jó idő, jó 
az idő. Kértem az emberektől, min-
denkinek eljuttattam egy felhívást 
Velemben, hogy rendezzük a portá-
inkat, rakjunk ki míves termékeket, 
legyünk – ahogy említettem az előbb 

– mosolygós, szíves vendéglátók, ez 

így is van. Hisz – véleményem szerint 
– nem szabad egy ilyen Gesztenyeün-
nepnek csak a pénzről szólni, ahhoz 
hogy az emberek jól érezzék magukat, 
el tudják adni a portékájukat, legyen 
enni, legyen innivaló, és kikapcso-
lódhassanak ezen a jó levegőn. Öt év 
óta azonos helyárakkal rendezzük a 
Gesztenyeünnepet, ezért családbarát 
rendezvényként aposztrofáljuk. A be-
lépőjegy árában benne van az a négy-
öt dolog – a parkoló, a rendezvények, 
az óriásvár, az óriáscsúszda, a  műso-
rok, az illemhelyek ingyenes haszná-
lata –, és megpróbálunk megfelelően 
gondoskodni mindenről. Akár el is 
mondhatjuk, hogy: „Jó napot Ma-
gyarország, jó napot magyarok!”, mert 
itt van mindenki.

M. A.: Szeretném kérdezni, hogy 
velemi-e a családja. És, hogy hogyan 
lett polgármester. És hogy gyerekkorá-
ban milyen pályát szánt magának.

H. M.: Én az idei évben töltöttem 
be a 60. évemet, nekem az őseim is, 
az ük-ükök is törzsgyökeres velemiek 
voltak. Édesanyám, hála Istennek 87 
évesen él, és még segít a család dolga-
iban, most is sütött pogácsát, hogy a 
kedves vendégeket, mert nagyon sok 
ember bejön hozzánk, megkínáljuk. 
Egy öcsém van, akivel együtt élünk 
még, illetve feleségemmel, aki Zsi-
rán született, sajnos nincsen nekünk 
családunk, de ő, ahogy említettem, 
teológiát végzett és patikában dol-
gozik szakasszisztensként Kőszegen, 
a Szent Benedek gyógyszertárban. Én 
egyszerű parasztember családjából 
származom, földműveléssel foglal-
koztak az őseim, sok gesztenyénk volt, 
harmadik-negyedik legtöbb a telepü-
lésen, de ez nem jelentett olyan érte-
lemben semmit, szorgalmasan élték 
az életüket. Édesanyám az erdészet-
nél dolgozott, az öcsém ott dolgozik 
most is. Én egy szűkszavú, kettőt sem 
beszélő ember voltam, bármennyire 
is hihetetlen, nehezen, nagyon-nagy 
rábeszélésre lettem tanácstag a ’70-es 
évek végén, 30 éves korom környé-
kén. Utána elöljáróság lett, hát meg-
próbáltam tanulni ezt a szakmát. Ha 
tudom, hogy elvégeztem a napi teen-
dőmet, este, az esti ima után nyugod-
tan tudom párnára hajtani a fejem a 
családdal, akkor azt mondom, hogy 
megtettem, amit megkövetelt a haza. 
Nem vagyok politikus, én egy Vele-

met szolgáló polgármester vagyok, 
ameddig megtisztelnek engem a ve-
lemi emberek a bizalmukkal. Sosem 
akartam polgármester lenni, mindig 
megkértek. Sosem mentem egyetlen 
céduláért se, mindig odahozták. Én a 
felkérést elvállaltam. És utána már a 
fülkében dőlt el, hogy az emberek rám 
adják-e a voksukat, vagy sem. Szeret-
nék mindenkivel, pártállástól függet-
lenül jó barátságban lenni. Mert azt 
gondolom, hogy ilyen kis településen, 
ahol mindenki mindenkit ismer, ott 
csak így lehet. Jó szóval, tettekkel, jó 
példával megpróbálni elöl járni.

M. A.: Hadd kérdezzem meg, hogy 
az édesanyja szokott-e mondani véle-
ményt a falu dolgairól, vagy akár ar-
ról, ahogy Ön a falut vezeti, hogy vi-
szonyul ehhez az édesanyja?

H. M.: Ő  egy nagy kritikus. Ő  a 
számítógépe a családnak. 87 évesen 
is. Ők tizenketten voltak testvérek, 
egy nagycsaládból, a  szomszéd falu-
ból származik, Kőszegszerdahelyről. 
14-en voltak testvérek, kettő sajnos 
kicsi korában meghalt, 12-en meg-
érték a felnőttkort. Már csak öten él-
nek. Együtt dobog a szíve a családdal. 
Együtt szorít, hogy sikerüljenek a dol-
gaink. Két évvel ezelőtt mindenkinek, 
a feleségemnek, öcsémnek is gyorsan 
el kellett menni valahova, s Bede Ro-
bit a Paprika tv-ből – aki holnap is 
jönni fog ide – otthagytuk kettesben 
vele, és ő mesélt, hogy a gesztenyét 
hogy tették el valamikor, amikor nem 
volt hűtőláda. A  gesztenyepürét, azt 
mi pirének mondjuk Velemben, és 
így a Bede Robi eszében is az maradt 
meg, hogy a Mariska néni azt mond-
ja, hogy pire. Mesélt neki. Valószínű, 
hogy most is majd ki fog ülni az ut-
cára délután, s megy segíteni, hogy jól 
sikerüljön minden.

M. A.: Most még szeretném, ha 
polgármester úr elmondaná, hogy itt 
hogyan és mikor volt a téeszesítés.

H. M.: ’59-ben volt. ’60-ban.
M. A.: És a gesztenyésekre is vo-

natkozott?
H. M.: Mindenre vonatkozott saj-

nos. Pedig Velemben, ahogy az Őrség-
ben, ugye, hegyes-dombos vidék volt, 
ezeket a földeket nem szabadott volna 
bevinni a téeszbe. Sajnos, mindent be 
kellett vinni, nagyon nehezen élte meg 
a lakosság. Itt volt a határ, sok mindent 
nem lehetett csinálni. Nem dalolva 
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mentek be az emberek a téeszbe. Erdő, 
gesztenyések, minden bekerült.

M. A.: És amikor újra visszakapták 
a gesztenyéseiket az emberek a faluban, 
amikor rendszerváltás után újra…

H. M.: Igen, a  részarányt tagi tu-
lajdonnál. Én minden egyes liciten 
ott voltam, hetente… Ez azért nem 
egészen úgy működött… Függetlenül, 
hogy kaptunk vissza, de sajnos, beteg-
ségük lett a gesztenyefáknak. Mennek 
tönkre a gesztenyefák. Jó lenne, akár 
még uniós pénzekből is belefogni va-
lami betegség-megelőző dologba. Ha 
öreg fákat, több száz éves fákat már 
nem is tudunk megmenteni, de a fi a-
tal egyedeket azért meg tudnánk. Van 
erre példa Olaszországban, Spanyol-
országban. Hallottam róla, mert pró-
báltam én is érdeklődni. Meg most 
már az internet világában utána lehet 
nézni. Valamikor tudták az emberek, 
hisz itt több száz éves fák vannak. Eze-
ket már nem az én őseim, s nem azok 
ősei, hanem annál is régebben tele-
pítették. Ültették a fákat, gondozták, 
kaszálták, a rigyát vagy a virágát – mi 
rigyának hívjuk – alomnak használták 
a tehenek alá vagy állatok alá, mert jó 
nedvszívó képessége volt. Megvolt en-
nek a sorrendje, hogy Mindenszentek 
előtt fölérjen Pestre a gesztenye. Lehet, 
hogy a krumplit a fagyban szedték ki. 
Megvolt, hogy minek van elsőbbsége, 
mit mikor kell szedni. Kevés föld volt 
Velemben, inkább erdő volt. Meg kel-
lett termelni a krumplit, répát, mákot, 
egyéb dolgot, kis tételben. És nagyon 
vigyáztak, akkor centire kihúzták a 

megyekőnél a határt. Most már, akik a 
kárpótláskor visszavették, megöreged-
tek már, vagy már nem is élnek, sajnos. 
Kevésbé mennek ki az emberek, mi se 
érünk ki mindenhova, kicsit a vadak is 
dézsmálják a gesztenyét. Védekezünk 
ellene, mi speciálisan emberi hajjal, 
fodrászoktól gyűjtjük össze. Illetve 
lámpással, fémdobozokba visszük ki, 
biztonságos helyre tesszük, nekünk er-
dőterület mellett van a gesztenyésünk.

M. A.: Mit csinálnak az emberi 
hajjal?

H. M.: A  fodrászoktól összegyűj-
töm a hajat és kiszórom a földre, akkor 
az őz meg a szarvas nem eszi meg a 
gesztenyét. Meg minden este viszünk 
ki 24 órás mécsest fém dobozban, 
a  fényre nem jön be az állat. Van, aki 
rádiót visz ki, Velemben nem jellemző, 
mert egy éjszaka kifogy az elem. Ezt 
csináljuk, mert nekünk erdő mellett 
van a gesztenyésünk, és megpróbáljuk 
megvédeni. Mi hatásosnak gondoljuk.

M. A.: Ezek hallatlanul érdekesek, 
amiket a gesztenyéről, gesztenyésekről 
mesél. Azok, akik eljönnek ide Velem-
be, megismerkedhetnek a velemi gesz-
tenyés történetével, a  feldolgozással, 
esetleg azzal, amiket az édesanyja a 
Paprika tv-nek elmondott? Én, ha ide 
jönnék, biztos, hogy szeretnék talál-
kozni ezekkel a mesékkel, történetek-
kel. Megoldották-e, vagy készülnek-e 
ezt a kíváncsiságot kielégíteni?

H. M.: Nem oldottuk meg, vagy hát 
nem tudom, hogy mennyire nyílnak ki 
az emberek. Én lokálpatrióta vagyok, 
szívesen beszélek. Kosarat is fonok. Le-

het, hogy teszek is majd ki háromfülű 
kosarat, meg sok minden mást.

M. A.: Mit gondol, polgármester úr, 
hogy ha lenne, mondjuk három nyíl a 
faluban a vásárlórészeken, ami egy-egy 
idősebb emberhez vezetne, s alá lenne 
írva, hogy ha hallani akar Velem gesz-
tenyéseiről, a történetükről, a gesztenye 
feldolgozásáról, piacoztatásáról a fő-
városba, mennyi ember menne a nyilak 
alapján ahhoz az egy-két-három idő-
sebb emberhez a faluban, akihez for-
dulni lehetne? Mert én ezt javasolnám. 
Én, ha ideérnék Velembe, s találkoznék 
egy ilyen nyíllal, odamennék azokhoz, 
akik nekem mesélnének.

H. M.: Nagyon furcsa kérdést tett 
fel, de nagyon jó kérdést. Én annak 
örülnék, ha lenne ilyen vállalkozó 
ember, aki még tud is a gesztenyéről 
beszélni, és akar is. Sajnos elég kevés 
van már olyan. Én a 60 évemmel so-
kat hallottam, de az mégsem hiteles, 
nincs meg az a korom, azért. Kíván-
csian várnám, hogy alakulna, ha len-
ne ilyen.

M. A.: Ön augusztus 20-án magas 
kormánykitüntetést vett át Budapes-
ten, a  Magyar Ezüst Érdemkeresztet, 
a Magyar Köztársaság elnökétől.

H. M.: Ezt én a Belügyminisztéri-
umba vehettem át, augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony napján. Ez egy 
óriási megtiszteltetés volt. Érdek-
lődtem, hogy jutott 23 éves szolgálat 
után valakinek ez az eszébe. Ahogy 
mondták, refl ektorfényben dolgozol, 
és valaki megállította a refl ektort. 

Az utolsó pillanatig nem tudtam 
róla, még ott a Belügyminisztérium-
ban sem. Volt szerencsém hasonló 
rendezvényeken részt venni, hisz 
Habsburg Ottó, Velem díszpolgára 
fi ának és lányának a királyi esküvőjén 
részt vettem Velem képviseletében. 
Volt szerencsém abba a miliőbe is egy 
picit belekóstolni, hogy az arisztok-
rácia hogyan működik, igyekeztem, 
igyekszem a mai napig is úgy járni a 
világot, hogy mindenhol tanuljak va-
lamit, bízom abban, hogy nagyjából 
megtanultam az önkormányzatiságot 
is. És bízom abban, hogy tudom szol-
gálni szeretett községemet, kifelé meg 
megfelelő házigazdája lehetünk egy 
ilyen nagy rendezvénynek is.

M. A.: Polgármester úr, köszönöm 
a beszélgetést!

H. M.: Számomra a megtiszteltetés!

Vásárlók és érdeklődők


