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A megrendeléseket
hétfőtől péntekig
8 órától 18 óráig várjuk.
Kérjük rendelését legkésőbb előző
nap 18 óráig szíveskedjen leadni!
+36 70 636-68-22
info@happyegg.hu
vagy facebook üzenetben:
facebook.com/happyegg.hu

• friss tojás, hazai termelőtől
• szalmonella-mentes állománytól
• L méret, A osztály

Szállítási napok:
Kedd délelőtt
Csütörtök délután

TÁLCÁS TOJÁST ÉRTÉKESÍTÜNK!
1 tálca (30 db): 1.200 Ft
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn”
Széchenyi István

Tisztelt Herceghalomiak!
Ha az a kérdés március 15-én, hogy győzelmet ünneplünk,
vagy egy vereségre emlékezünk, a válasz egyértelmű:
győzelmet ünneplünk. Nem, nem egy elbukott forradalomra, szabadságharcra emlékezünk, hanem egy sikeres eseményre, mely méltán tölthet el mindannyiunkat
büszkeséggel.
A magyar nemzet megújhodásának ünnepén áhítattal és
megilletődéssel emlékeztünk a ’48-as forradalom márciusi ifjaira, akik szellemük ragyogásával, majd a harcok
folyamán a megpróbáltatások nehéz időszakában áldozatos hazaszeretetükkel nyújtottak örök értékű példát a
jövő nemzedékeinek, így nekünk is.
A magyarság akkor szellemóriásokat és hősöket adott
Európának. A ’48-as forradalmi ifjak a szabadság és a
haza eszméjét tűzték zászlajukra, ezért küzdöttek utolsó leheletükig, és intő figyelmeztetésként hagyták reánk
a szabadság igényének jogát, egyben kötelezettségét. És
azt a példát, hogy közösségünkért, a hazáért akár életünk
árán is, de ragaszkodjunk, küzdjünk, mert felelősek vagyunk családunkért és saját nemzetünkért.
Felelősek vagyunk mi is, itt és most. Ugyan nem két nagyhatalom őrlő szorításában kell kis országként megküzdenünk manapság. Ugyan nem csatatéren kell a közösségért
halált megvető hősiességgel harcolnunk. Mi itt és most a
hétköznapok hősei lehetünk, de vizsgázhatunk egymás
iránt érzett felelősségtudatból és saját önös érdekeink
háttérbe helyezéséből.
Világjárvány van. Mindannyian nehezen bírjuk már a bezártságot, az életterünk szűkítését, a munkánk elvesztését.
Továbbra is érvényben vannak a szigorú szabályok, melyek betartására buzdítom Önöket, többek között a maszk
használatára közterületen, illetve az egymás közötti 1,5
méteres távolság megtartására.
Én arra kérem a herceghalomiakat, hogy gondoljanak az
egészségügyben dolgozókra, a betegekre, a kórházi ellátásra szorulókra, az idősebb társaikra, akiknek akár az

élete függ attól, hogy mi mennyire vállalunk felelősséget
egymás iránt, mennyire gondolkodunk közösségben, és
mennyire szorítjuk háttérbe egyéni érdekeinket és kényelmünket.
Herceghalom lakossága eddig kitűnőre vizsgázott
fegyelmezettségből és önzetlenségből. Továbbra is segítsük egymást! Bátran jelezzék felénk, amennyiben segítségre szorulnak, akár bevásárlásban, akár az oltáshoz
szükséges, a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon való
regisztrálásban. A 06 23 530 560-as telefonszámon készséggel állunk mindenki rendelkezésére.
A COVID-19 járvány elleni védőoltásra már regisztrált
herceghalomiakat február 6-án kezdték el beoltani. Elsőként az idősebb lakosok kaptak oltást, ők többnyire már a
második vakcinán is túl vannak. Március 17-éig 181 herceghalomi lakost sikerült beoltani, melynek megszervezésében az önkormányzat, a polgármesteri hivatal dolgozói is részt vállaltak, és a jövőben is segédkezni fognak.
Egyes optimista becslések szerint május végére már fellélegezhetünk, és a nyárnak felszabadultabban vághatunk
neki. S hogy addig miből merítsünk erőt? Hamarosan itt
van legjelentősebb keresztény ünnepünk, a húsvét. Jézus
Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Tudom, hogy a rossz nem tarthat örökké,
de ehhez el kell csendesednük egy kicsit, és megnéznünk,
hogy biztos helyes irányba, helyes értékek mentén halade világunk. Mert Jézus nem kevesebbet, mint az életét
adta azért, hogy mi kegyelmet kapjunk. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Hiszem, hogy halála nem volt hiábavaló, és a mostani húsvét mindannyiunk számára a béke és a felszabadultság
eljövetelének reményét jelenti majd.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindannyiuknak,
remélhetőleg már szeretteik körében! Vigyázzanak
magukra, vigyázzunk egymásra!

Herceghalomi Hírmondó • Megjelenik 1000 példányban havonta, ingyenesen.
Kiadja: Herceghalom Község Önkormányzata
Tel.: +36 23 530 560 • E-mail: szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com • www.herceghalom.hu
Felelős szerkesztő: S. Janek Réka • janek.reka@gmail.com | Fotók: Kristóf István
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Költségvetés a jövőképhez igazítva
Az önkormányzatok számára március 15-e fontos mérföldkő volt, eddig kellett
ugyanis a települések költségvetését elkészíteni, elfogadni. Herceghalom költségvetését egy szóban is össze lehet foglalni: stabil. A részletekről kérdeztük
Csizmadia Zsuzsanna polgármestert.
Mivel lehet leginkább jellemezni
Herceghalom gazdaságpolitikáját?
Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk és folytatunk majd ebben az
évben is. Ennek két pillére a stabil
költségvetés, illetve az eredményes
pályázatok.
Mit jelent jelen esetben a stabil
költségvetés?
A zavartalan működéshez rendelkezünk saját forrással, és biztosítottak
a fizetések, bérek is. A törekvésünk
az, hogy a beruházásokat pályázati forrásokból valósítsuk meg, illetve
saját forrásból lehetőleg csak az önerőt biztosítsuk. Természetesen, ha
egy pályázat megvalósításához saját
forrás is szükséges kiegészítésként,
akkor az is rendelkezésre áll, de a cél
az, hogy minél kevesebb saját forrást
kelljen allokálni. A 2021. év költségvetés tervezetének kiadási főösszege:
1,206 milliárd forint, és a bevételi főösszeg oldalon is ez a szám áll.
A pandémia a helyi vállalkozásokat
is érinti, hogyan befolyásolja ez az
iparűzésiadó-bevételeket?
100 millió forintos bevételkieséssel
számolunk ebben az esetben. Amíg ez
a 2020-as esztendőben kb. 400 millió
forint volt, 2021-re csak 300 millió forinttal kalkuláltunk.
Változást jelent az is, hogy a súlyadó
már nem jelent bevételt a települések-

www.herceghalom.hu

nek. Tavaly még ennek az adónemnek
a 60 százalékát vitte el az állam és 40
százalék az önkormányzatoknál maradt, ezzel szemben idén már nem a
települések szedik be ezt az adónemet, hanem a NAV, és a teljes összeg az
államkasszát gyarapítja. Ez nagyságrendileg 10 millió forint kiesést jelent
Herceghalom számára. Idegenforgalmi adóból (ifa) is kevesebbre kell számítanunk. Tavaly 20, idén 5 millió forinttal terveztünk ifá-ból.
Hogyan alakulnak az áthúzódó kiadások, mi az, amit ezek közül fontos megemlíteni?
Már megérkezett az önkormányzat
számlájára az a 49,99 millió forint,
amelyet az óvodai telephelybővítésre nyertünk. Idei feladat lesz ennek megvalósítása azzal kiegészítve,
hogy mi egy plusz csoportszobával is
számoltunk, így a beruházás kb. 70
millió forintot tesz majd ki.
A KEK korszerűsítése során felkerülnek majd a napelemek az épületre, ez
egy 8,8 milliós beruházás, amelyre a
forrást tavaly nyertük el a Magyar Falu Program pályázaton. A Füzes utca
aszfaltozása is az idén nyáron valósul
meg szintén pályázati pénzből. Megkezdődött a beruházás előkészítése.
Korábban már említette, hogy előkészít i k a pá ly á zat i a ny agok at,
hogy amint azok kiírásra kerülnek,

az önkormányzat lépni tudjon. Különítettek el forrást a tervezésre is?
Valóban most kell szorgalmasnak
lennünk ahhoz, hogy a kiírásra kerülő
pályázatokon időben tudjunk indulni. Ez azért nagyon fontos, mert bár
tényleg sok pályázat „van a levegőben”, ezek jelentős részénél csak egy
bizonyos keretösszeg áll majd rendelkezésre. Tehát az indul eséllyel, aki
időben be tudja nyújtani a pályázati
anyagát, mielőtt a forrás kimerülne.
Azonban azt sem szeretnénk, ha a pályázatok irányítanák Herceghalmot,
világos jövőképre van szükségünk,
amihez viszont tervek szükségesek.
Sikerül-e továbbra is támogatni az
óvodát, illetve az iskolát?
Az óvodavezető kéréseinek megfelelően támogatjuk az eszközbeszerzéseket és egy kisebb béremelést is be
tudtunk tervezni az óvodai dolgozók
részére. Az óvoda esetében a bővítésen kívül két három beruházást is
tudunk önerőből támogatni. Ezek a
parkoló biztonságossá tétele, egy régi
csoportszoba felújítása, festés és a biciklitároló megépítése. Önként vállalt
feladatunk az iskola támogatása tárgyi eszközök beszerzése, tehetséggondozás és felzárkóztatás területén.
Továbbra is számíthatnak ránk a pedagógusok, a gyerekek és az iskolába
járó gyermekek szülei is.
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Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokra figyelemmel Herceghalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így saját hatáskörben hozza meg mind a rendeleteket, mind a határozatokat. A februárban hozott határozatok a következők:
2021. február 8.
• Elfogadásra került az Esély Szociális és Gyermekjóléti
Központ család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Herceghalmon történő
2021. évi feladatellátásról szóló szakmai beszámolója.
• Kezdeményezzük a Herceghalom 243 hrsz-ú, természetben Gesztenyés út 13. szám alatti ingatlan albetétesítését és az épületegyüttes számozásának megváltoztatását, amelyre keret jelleggel 90.000 Ft-ot biztosít
az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében.
• Módosításra került a képviselő-testület 174/2020.
(XII.15.) számú határozata. A Herceghalomi Hírmondó
12 oldalt el nem érő, illetve az azt meghaladó terjedelme esetén 4 oldalanként bruttó 50.000 Ft-tal csökken,
illetve nő a szerkesztői megbízási díj.
• Elfogadtuk Benedek András, Benedek Borbála, Farkas
Botond, Farkas Nóra, Gáll Isis, Gáll Orion, Gergely Balázs, Górecka Liliána, Görömbei Blanka, Görömbei Mátyás, Kánya Viktória, Molnár Laura, Mikic Vendel, Nagy
Fruzsina, Szabó Martin, Venyige Dorina, Venyige Petra, Zmák Laura önkormányzati ösztöndíjasok első félévi munkájáról szóló beszámolóját, és a 2020/2021.
tanév második félévére ismét megállapításra került az
ösztöndíj számukra.
• A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány
támogatási kérelme elutasításra került.
2021. február 11.
• Figyelembe véve azt a tényt, hogy Herceghalom Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2019.
(IX.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott „Herceghalom Településrendezési eszközeinek módosítása
az M1 autópálya bővítésével érintett területre” c. terv
keretében „az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében megkeresett, érdekelt szervek véleményét kikérve (amelyek nem tartották szükségesnek a
környezeti értékelés TRE módosításához történő elkészíttetését, hiszen az M1 autópálya bővítéssel kapcsolatban a rendezési eszközök módosítását megelőzően

elkészültek a szükséges környezetvédelmi tanulmányok), a Képviselő-testület a 146/2019.(XI.03.) számú
határozatában döntött arról, hogy a Környezeti vizsgálat lefolytatása és környezeti értékelés készítése
nem szükséges az M1 autópálya bővítésével érintett területre Herceghalom Településrendezési eszközeinek
módosítása c. terv kapcsán. Ezt figyelembe véve az önkormányzat „Herceghalom Településrendezési eszközeinek ÚJBÓLI módosítása az M1 autópálya bővítésével
érintett területre” c. terv keretében a korábbi döntéssel
megegyezően nem tartja szükségesnek a 2/2005. (I. 11.)
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés elkészíttetését.
2021. február 15.
• A testület felkérte a jegyzőt a költségvetési rendelet elkészítésére, a polgármestert pedig annak beterjesztésére.
• A testület tudomásul vette a 100%-os tulajdonát képező Patak Corner Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetőjének, dr. Pecze Csabának lemondását, és új ügyvezetőnek 2021. február 15. napjától határozatlan időre, önálló képviseleti joggal Nagy Richárd herceghalomi lakost bízta meg havi bruttó 50.000 Ft megbízási díjért.
Ennek kapcsán a kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosította: Név: Herceghalomi Községfejlesztési
Kft; székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.;
ügyvezető: Nagy Richárd; elektronikus értesítési cím:
herceghalomkft@herceghalom.hu.
2021. február 18.
• Az önkormányzat a tulajdonában lévő zöldterületek
kaszálásával Chemez Bálint egyéni vállalkozót (2051
Biatorbágy, Füzes utca 41.) bízta meg határozatlan időre 12 Ft + ÁFA/m2, azaz bruttó 15,24 Ft/m2 megbízási
díjért. A munkálatok elvégzésére bruttó 1.500.000 Ft
keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetésében.
A határozatok pontos szövege megtalálható a
www.herceghalom.hu oldalon, illetve az önkormányzati hirdetőtáblán kifüggesztve.
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Fotó: Kristóf István

Március 15.

Országszerte elmaradtak a március 15-ei rendezvények a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt, így Herceghalomban is néma főhajtással emlékeztek meg az 1848-49-es eseményekről és azok hőseiről. A Millecentenáriumi emlékműnél Herceghalom Község Önkormányzatát képviselve Csizmadia Zsuzsanna polgármester, dr. Petrik Péter alpolgármester, Kazány Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester és Róka Péter önkormányzati képviselő helyeztek el
koszorút.

Búcsúzunk Makay Istvántól
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2021. március 12-én, 75 éves korában elhunyt Makay István, Herceghalom volt alpolgármestere, önkormányzati képviselő.
Makay István 1946. március 9-én született Nógrádmarcalon.
Több mint 50 évvel ezelőtt költözött Budapestről Herceghalomba, azóta itt élt
családjával: herceghalmi születésű feleségével és három gyermekével, akik
már szintén családosok.
Makay István nyugdíjazásáig a herceghalmi kutatóintézetben dolgozott vezető beosztásban.
2010-ben és 2014 őszén is elnyerte a herceghalmi választópolgárok bizalmát,
így két cikluson keresztül tagja volt Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011-től a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként, 2014-től 2019-ig pedig alpolgármesterként is szolgálta a települést.
Herceghalom működésének mindennapi teendői mellett fontos feladatának
tartotta a kárpátaljai Szőlősgyula településsel történő testvérkapcsolat létesítését, majd pedig az ottani rászoruló gyermekek nyári táboroztatását, a helyi
kápolna felújítását, nemzeti ünnepeink méltó megünneplését, a szociálisan
rászoruló herceghalmi lakosok segítését. Hitt a csapatmunkában, abban, hogy
összefogással és megértéssel lehet csak eredményeket elérni. Mindvégig jó
kapcsolatot ápolt a település lakosságával, szívügyének tekintette a nyugdíjas
korosztály érdekeit és szeretett települése fejlesztését.
Herceghalom Község Önkormányzata Makay Istvánt saját halottjának tekinti.
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A hónap
herceghalomi
fotója
Várjuk a herceghalomi amatőr fotósok fényképeit,
amelyekről úgy gondolják, szívesen mutatnák meg
a Hírmondó olvasóinak is!
A képnek Herceghalomban kell készülnie, más
megkötés nincs! A legtöbb szavazatot kapott kép
pedig megjelenik a Hírmondóban. Az év során megjelent 12 fotóból Az év herceghalomi fotója is megválasztásra kerül.
Az ötfős zsűri (Csizmadia Zsuzsanna polgármester,
Cserkuti Edina önkormányzati képviselő, S. Janek
Réka szerkesztő, Kristóf István fotós, Balogh Ádám
amatőr fotós) döntése értelmében márciusban „A
hónap herceghalomi fotója” „Ködös pirkadat” címmel Tóth Gergelyé. Gratulálunk!
Köszönjük a további képeket Kádár Kingának és Forintos Mihálynak!
A fotókat a szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com
címre várjuk.

Elhunytak

Megszülettek

Csizmadia János (1939)
Górecka Kálmán Andrea (1966)
Takács János (1956)
Makay István (1946)
Tompos Ferencné, sz: Szalai Erzsébet (1942)

Samu István és Samu Andrea
kisfia, Samu Misa Máriusz
és kislánya,
Samu Liza Natália

Górecka Kálmán Andrea emlékére
Kálmán Andrea itthagyott minket. Hosszú szenvedés után
feladta a küzdelmet. Évekig küzdött betegségével jókedvűen, mindig mosolygósan, reménykedve. Olyan harcos és
erős nő volt, aki környezetével folyamatosan tudatta, mi
az élet lényege. Aktív közösségi emberként a Labdarózsa
Kórus oszlopos tagja és a helyi Vöröskereszt szervezet vezetője volt, szülőként pedig a herceghalomi óvoda, majd
az iskola munkáját segítette lelkesen. Hihetetlen népszerű
volt minden előadás, amit Andrea állított össze és tanított
be a gyermekeknek. Pedagógusnapi műsorai rendhagyóak voltak, és felejthetetlenné váltak mind a műsorban szereplő gyermekek, mind pedig a közönség számára is.
Búcsúzunk tőled Andrea, hiányod egyre fájdalmasabb…
Nem felejtjük mindig derűs és jókedvű lényedet!
Csizmadia Zsuzsa

Nyugodjanak békében!

Csónaki Csaba és Csónaki-Gajdics Emese
kislánya, Csónaki Róza
Bogdán Róbert és Bogdánné Magyar Ivett
kisfia, Bogdán Róbert
Pirót Ádám és Pirót-Endrődi Krisztina
kisfia, Pirót Bence
Sándorfi István és Sándorfi-Tálas Ibolya
kislánya, Sándorfi Virág
Kubinka Róbert és Orovecz Renáta
kislánya, Kubinka Hanna Luca
és kisfia, Kubinka Milán Márk

Isten éltesse őket!

Fotó: Pixabay
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Tavaszi lombtalanítás
A tavaszi lombtalanításra településünkön 2021. április 12-e és április 24-e között
kerül sor. A nyesedékek darálása a tavalyi évhez hasonlóan körzetbeosztással
történik. A munkálatokra Herceghalom Község Önkormányzata bruttó 3.000.000 Ft
keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetésének terhére.

I. körzet
2021. április 12. – április 17.
Nyesedék kihelyezése: április 9-étől április 12-én, 6 óráig.
Érintett utcák: az Árvalányhaj utca mindkét oldala, a Mórici út, a Pipacs utca, a Liliom lejtő, a Tulipán köz, a Pillangó
köz, a Barka köz, a Bokréta köz, az Orgona köz, a Jázmin köz,
a Menta köz, a Szirom köz, a Margaréta köz, a Búzavirág utca,
a Hárs köz, a Rigó köz, az Árvácska utca, az Ördöglovas lejtő
Zsámbéki úttól Árvalányhaj utcáig terjedő szakasza, a Nyír
köz.
A szállítást végző vállalkozó: Chemez Bálint. Elérhetősége:
chemezb74@gmail.com.
II. körzet
2021. április 19. – április 24.
Nyesedék kihelyezése: április 16-ától április 19-én, 6 óráig.
Érintett utcák: az Ördöglovas lejtő Árvalányhaj utcától a Rózsai útig terjedő szakasza, a Boróka utca, a Rét köz, a Tavasz
utca, a Dombhát utca, a Rózsa köz, a Muskátli köz, az Őzike
köz, a Vadvirág utca, a Sándor Móric tér.
A szállítást végző vállalkozó: Chemez Bálint. Elérhetősége:
chemezb74@gmail.com.
III. körzet
2021. április 12.- április 17.
Nyesedék kihelyezése: április 9-től április 12-én, 6 óráig.
Érintett utcák: a Thallóczy Lajos utca, a Széchenyi utca, az
Arany János utca, a Deák Ferenc utca, a Patak utca, a Kossuth
utca, a Petőfi utca, a Jókai utca, a Füzes utca, a Bocskai utca.
A szállítást végző vállalkozó: Bán Zoltán.
Elérhetősége: goldballsgroupkft@gmail.com.

www.herceghalom.hu

IV. körzet
2021. április 19. – április 24.
Nyesedék kihelyezése: április 16-tól április 19-én, 6 óráig.
Érintett utcák: az Akácos út, az Akác köz, a Kiserdő út, a Kiss
János altb. utca, a Bem utca, a Gesztenyés út, a Liget utca, a
Kozáromi út, a Sándor udvar, a Zsámbéki út.
A szállítást végző vállalkozó: Bán Zoltán. Elérhetősége:
goldballsgroupkft@gmail.com.
A nyesedékekre vonatkozó előírások:
• kihelyezhető legvastagabb nyesedék átmérője a 10 cm-t
nem haladhatja meg;
• a kihelyezett nyesedéket szálirányban, az elágazó ágakat
lemetszve, a forgalmat nem akadályozva az előre meghatározott időpontban kell kihelyezni a közút mellé;
• a nyesedéket összekötözni, más anyagot belehelyezni nem
szabad, ilyen esetben a vállalkozó a darálást nem kezdi
meg;
• a családi házak által kihelyezhető maximális nyesedék:
1 m3;
• társasházak esetén a kihelyezhető maximális nyesedék:
0,5 m3.
A mennyiben a kihelyezett mennyiség a fent leírtakat meghaladja, a vállalkozó nem kezdi meg a darálást.
Amennyiben több nyesedék keletkezik egy háztartásnál az
önkormányzat által finanszírozott, kihelyezhető mennyiségnél, a vállalkozó térítés ellenében vállalja a plusz nyesedék feldolgozását.
Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
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Iskolanyitogató
Április 16-17-én lesz országosan az általános iskolai beiratkozás. A járványügyi
helyzet miatt azonban Herceghalomban sem lesznek személyes találkozások,
szülői értekezletek, nyílt órák, és elmaradt a hagyományos Gergely-járás programsorozat is.
Ahhoz azonban, hogy a leendő elsősök szülei nyugodt szívvel tudjanak iskolát választani gyermeküknek, szeretnénk megosztani olvasóinkkal a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjének, Horváthné
Gacsályi Mariannának tájékoztatóját. Mindezen túl pedig kövessék figyelemmel
az iskola honlapját (www.iskola.herceghalom.hu), melyen az Iskolanyitogató fül
alatt megtalálják a legfrissebb információkat, és az iskola lassan elkészülő image
kisfilmjét is.

Tisztelt Szülők! Leendő első osztályosaink!

Alapelvünk: a gyermekek környezetében legyen ott a sok
lehetőség, amelyből irányultságuk szerint választhatnak,
és ez örömet okoz számukra. Azt gondolom, ez az általános iskolai oktatás-nevelés feladata. A jövő iskolája nem
egy hely, ahová tartunk, azt mi hozzuk létre. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden
gyerek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének
megfelelő képzést kapjon.
Milyen a mi iskolánk?
- Meixner módszerrel és Mese-zene programmal tanítjuk
olvasni és írni a gyerekeket.
- Sakk- logika tantárggyal fejlesztjük a logikus gondolkodást.
- Alsó tagozaton egész napos oktatási formában működünk, ami többszöri pihenést tesz lehetővé egy-egy koncentráltabb munka után.
- Modern és játékos tanulásszervezési módokat alkalmazunk: kooperatív tanulási technikák, kompetencia alapú
oktatás, élménypedagógia.
- Komplex Alapprogram alkalmazása: játékos, élményalapú tanulás, együttműködés, véleményformálás, közösségben gondolkodás.
- Művészeti oktatást vehetnek igénybe tanulóink már az
első évtől.
- A gyerekek felzárkóztatását szakemberek, logopédus,
szociális segítő, pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus látja el.
- A tanórán kívüli tevékenységet a délutáni foglalkozások
sokszínűsége jellemzi: angol, varrás, horgolás, kreatív játékok, sakk, fitnesz, kosárlabda, foci, diáksportkör, Táltos
tréning, tömegsport, kempo, ökoszakkör, kézilabda, röplabda, iskolaújság-szerkesztés, tanulószoba, Logiscool.
- Negyedik osztálytól a kötelező angol nyelv mellett németet is tanulhatnak diákjaink csoportbontásban.
- Differenciált csoportban tanulják felsőseink a matematikát.

Iskolánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, tehetséggondozásunk területei: Észjátékok kreatívan (tehetségsegítő gyakorlat); Játszva könnyebb (logikus gondolkodás
fejlesztése); Táltos tréning (tehetségkibontakoztatás);
Történelem másképp; Tér-Zene-Tánc (Alapfokú Művészeti
Iskola); TermTudorok (komplex természettudományos tehetséggondozás)
Nevelésünk színterei: környezettudatos nevelés, művészeti nevelés, egészségnevelés, reggeli beszélgetőkör, viselkedéstámogató program, közösségi programok, hagyományápolás, kirándul az iskola, boldogságprogram, nyári
tematikus élménytáborok.

Alapfokú Művészeti Iskola /HAMI/ Hagyd, hogy téged is felfaljon a művészet!

Mit kínálunk?
Kiváló művésztanáraink pedagógiai munkáját, jól felszerelt műhelyeinket, a képző- és iparművészeti ágakon
minden szükséges alapanyagot és eszközt, hangszeroktatáshoz hangszert. A tanulói jogviszony egy tanévre szól.
Induló képzéseink:
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
· Előképző – Vizuális alapozó gyakorlatok (1-2.o.)
· Grafika és festészet alapjai és vizuális alkotó
gyakorlatok/kerámia vagy tűzzománc (3.o.-tól)
ZENEMŰVÉSZETI ÁG
· Szolfézs előképző
· Hangszeres előképző: furulya-fuvola, gitár, zongora,
jazz-dob
· Kórus
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
· Néptánc
Remélem, bemutatkozásunk alapján iskolánk elnyeri majd
tetszésüket, és szeptemberben köreinkben köszönthetjük
kedves gyermekeiket!
Tisztelettel: Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető
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A fiú, aki meg is csinálja
Április első napjaiban lesz tíz éve annak, hogy Kálmán Zsolt személyében új igazgatója van a herceghalomi Abacus Hotelnek. Turisták tízezreinek került fel azóta
a térképére a település, s ami ennél is fontosabb, legtöbbjük visszajár. Arra voltunk kíváncsiak, miért a turisztikai múlttal egyáltalán nem rendelkező településre esett anno a szállodaigazgató választása.
A vendéglátós és hotel szakmában az ön neve fogalomnak számít. Honnan indult az útja Herceghalomra?
Keszthelyen születtem, szüleim vegyészmérnökök voltak.
Először Almásfüzitőre költöztünk, majd 1974-ben Budapestre. Közben ’72-’73-ban édesapám egy indiai timföldgyárban dolgozott, így ott éltünk. Később, 1982–83-ban
Jamaicában laktunk, szintén a szüleim munkája miatt.
Aztán az egykori Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán végeztem, majd a Közgázon folytattam a tanulmányaimat, de azt nem fejeztem be, ugyanis egy rövid minisztériumi kitérő után „maszek” lettem. Budapesten, az Arany
János utcában nyitottam egy éttermet, a Kondort, amely
abban az időben a főváros egyik legjobb vendéglőjének
számított. Jó kapcsolatom volt a belvárosi szállodák vezetőivel, ugyanis sok vendég járt hozzánk ezekből a hotelekből. A Fórum (ma Intercontinental) vezetője, Budai Gábor
időközben a Gundel étteremhez igazolt, ő ismertette meg
velem az új tulajdonosok vízióját a legendás étteremmel
kapcsolatban, amelyet úgy hívtak, hogy „Csipkerózsika
felébresztése”. Nekem ez annyira tetszett, hogy engedve
a csábításnak, visszaadtam a saját éttermemet, és elkezdtem dolgozni a Gundelben. Tizenkilenc évig tartoztam
Magyarország legismertebb étterméhez.
Éttermi, gasztronómiai szakértők úgy tartják, hogy a
Gundel második fénykora akkor kezdődött, amikor a
New Yorkba 1947-ben kivándorolt Láng György és barátja, Ronald Lauder, az Esteé Lauder birodalom egyik örököse megvásárolta az éttermet.
Valóban, nagyon jó visszagondolni azokra az évekre,
hogy az étterem értékesítési és marketing igazgatója lehettem 26 évesen. Az új tulajdonosok szőlőbirtokokat is
vásároltak Mádon és Egerben, saját pálinkaüzletágunk is
volt. Így 1998-ban a menedzsment kitalálta, hogy Gundel
néven különböző élelmiszereket kezd el forgalmazni az
egész világon; mi voltunk az első étterem, amelyik saját
márkás terméket állított elő. A bor és pálinka után következett a saját paprika, libamáj, sajt, majd később szakácskönyveket is adtunk ki. Sőt, ugyanabból a selyemből,
amelyből a BOSS nyakkendők készültek, saját logós nyakkendőt készíttettünk, és ebből is eladtunk több, mint 10
ezer darabot – az amerikai és japán turisták megőrültek
ezekért. 2010-ig vezettem a kereskedelmi részleget, de
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Fotó: Kristóf István

közben 2006–2007-ben az étterem üzemeltetési igazgatója is voltam egyben.
Ha jól tudom, mindemellett egyre szorosabb kapcsolatba került Tokaj-hegyaljával is, konkrétabban Máddal,
ahol a Gundel pincészete volt.
Heti rendszerességgel jártam Mádra, a pincészetbe.
Olyannyira megszerettem, hogy kitanultam a borászatot,
és pár év után én készítettem a borokat is. Egyik legnagyobb büszkeségem, hogy a világ legtekintélyesebb borászati magazinja, a Wine Spectator, amelyik maximum 100
ponttal értékelhet egy bort, az egyik aszúmat 97 pontra
értékelte. Ez nem csak tokaji esetében kiemelkedő pontszám, de a világ bármely borvidékéről megirigyelhető, hiszen igen ritka az ilyen értékelés. Ide tartozik egy kis kitérő
is. Annyira közel kerültem a borokhoz, hogy 2001 és 2011
között én szerveztem a Pannon Bormustrát, amely Magyarország meghatározó borversenye lett.
De vissza Mádra! Tokaji borász ismerősök, barátok unszoltak, hogy Mádon is kellene csinálnom egy éttermet. Végül
két üzlettársammal megvásároltunk az önkormányzattól
egy romos, de nagyon illusztris épületet, amely hajdan egy
bank volt, ugyanis Mád volt a borvidék kereskedelmi és
pénzügyi központja. Felújítás után 2006-ban nyitott meg
a hotelünk, a Mádi Kúria, amelyhez 2010-ben felépült hasonló stílusban egy rendezvényház is.
Mennyire volt hatással önre, hogy olyan befektetőpárossal dolgozhatott együtt, mint a Láng György - Ronald
Lauder duó, akiknek a nevére bárhol a világon felkapják
a fejüket a hozzáértők?
Az a szervezettség, a munkamorál, amit az amerikaiak
képviseltek, lenyűgöző volt. És az a pénzmennyiség is,
amelyet a Gundel megújítására szántak. Akkoriban 23 millió dollárt költöttek az étteremre, amire korábban a világon
még nem volt példa! Nem ismertek kompromisszumot. 50
spanyol asztalos készítette a faburkolatokat, egyedi kézzel
szövött szőnyegeket rendeltek, mindent megtettek azért,
hogy visszaállítsák a szecessziós hangulatot. Láng arra is
ügyelt, hogy a Gundel új logóját az a Milton Glaser tervezze, aki az ikonikus I  NY logót 1977-ben.
Lángról azt érdemes tudni, hogy mielőtt a Gundelt megvásárolták, már 400 éttermet nyitott a világban. Ő volt Bill
Marriott személyes tanácsadója 18 éven keresztül, ami azt
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Kálmán Zsolt
Fotó: Kristóf István

jelentette, hogy Marriott hotelben nem nyílhatott étterem
az ő felügyelete nélkül. Eleinte féltem tőle, de azt mondhatom, hogy ittam a szavait, tanítómesterem volt. Megszeretett, közös irodában dolgoztunk, s azt mondta rólam, „ez
az a fiú, aki nem csak dumál, hanem meg is csinálja”.
Láng zsenialitásának köszönhető, hogy elképesztően sok
olyan vendégünk is volt, aki csak azért repült ide Amerikából vagy a Távol-Keletről, hogy a Gundelben vacsorázhasson.
Gondolom, sok „kaland” volt még, amiről nem beszélgettünk, de már ezek után is igencsak érdekes, hogyan
került Herceghalomra?
Egy volt gundeles kollégám ajánlott a Talentis-program
megálmodóinak, Kenyeres Sándor és dr. Takács Ernő figyelmébe 2003-körül. Nagyon sok minden volt még akkor
tervben, a többi között egy gasztronómiai, borászati és
hungarikum élménypark is, igaz nem itt, hanem Etyeken.
Viszont az volt az elképzelésük, hogy az óriási beruházáshoz szükség van lakásokra, irodákra és hotelre is, ezért
épült meg a Vitalis lakópark, az inkubátorház és az Abacus is. Egészen pontosan, az Abacus az akkori polgármester, Schnaider László és az akkori testület víziója volt. Úgy
gondolták, egy olyan hotel, amely képes a rengeteg ideérkező turistát kiszolgálni, felgyorsíthatja az éppen önállósodó település fejlődését. Ez a vízió találkozott a Talentiscsoport elképzeléseivel, így épülhetett fel az Abacus.
Én voltam az, aki a gasztronómiai élménypark koncepció
ját kidolgozta, de a beruházást a 2008-as gazdasági válság végül elsodorta. Mindeközben Herceghalomban már
folyamatban voltak vagy elkészültek az ehhez kapcsolódó beruházások, így a hotel is. 2011-ben a tulajdonosok
nem voltak elégedettek az Abacus vezetésével, többünket
megversenyeztették, s végül az én koncepciómról hitték

el, hogy működni fog. 2011. április 4-én lettem a szálloda
igazgatója.
Vagyis otthagyta a Gundelt.
Akkorra már egy újabb tulajdonosváltás volt a Gundelben,
a Danubius Hotels Rt-hez került az étterem. Úgy fogalmaznék, hogy nem egyezett az új menedzsmenttel a jövőképünk, így felmondtam. Sajnos, nekem lett igazam abban
a tekintetben, hogy a patinás étterem az elmúlt években
Canossát járt.
Az fel sem merült önben, hogy a saját szállodáját vezesse
a Gundel után?
Volt ebből konfliktusom magammal. Nagyon megszerettem azt a környéket és a borászkodást is. Viszont az Abacus
egy nagyobb léptékű projekt volt, és talán szerénytelenségnek hangzik, de úgy éreztem, itt megint domboríthatok. Meg akartam mutatni, hogy ebből igenis lehet jót kihozni, vágytam egy újabb szakmai kihívásra.
Ez sikerült is, talán nem volt azóta olyan év, hogy a hotel
ne kapott volna valamilyen rangos díjat, elismerést.
Hála Istennek, sorra zsebeltük be a díjakat, de nem ez a legfontosabb mérőszámunk. Azt mondhatom, hogy a vendégeink 90 százaléka visszatérő vendég, és ennél nagyobb díjazás
nem kell. Szeretnek minket, én ezt az érzést szoktam meg
annak idején a Gundelben, és ezt szerettem volna itt is érezni. Mindig azt mondom a kollégáimnak, az a fontos, hogy
megértsük a vendégek igényét, s azt mosolyogva teljesítsük.
Térjünk vissza Önre. Van a boron és a vendéglátáson kívül valami, amivel szívesen foglalkozik?
Sokáig sportoltam, versenyszerűen teniszeztem az MTKban, amit a sok sérülés miatt kellett abbahagynom. Amíg
Jamaicában éltünk, válogatott teniszező voltam, nemzetközi versenyeken játszottam. Aztán fallabdázni kezdtem,
ott is a válogatottságig jutottam, 1992-ben az Európa Bajnokságon is játszottam. A fallabdának egy gerincgyulladás
vetett véget ’98-ban. Mostanában pingpongozom, ezt úgy
tűnik, bírják a térdeim. Minden sport, amiben labda van,
közel áll hozzám.
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Legyünk a tavasz hírnökei
a fagyokban is!
A magyar nemzet legnagyobb családjának képzeletbeli asztalánál egy ferences
szerzetes ül az asztalfőn. Nem titkolja, hogy olykor potyognak a könnyei, amikor
végignéz a gyermekein, s jóérzéssel konstatálhatja, hogy megetetheti, taníthatja őket. Több mint ezer árva vagy nehéz sorsú gyermeknek nyújt oltalmat a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány, amelynek alapítójával, Böjte Csabával beszélgettünk betegségről, reményről, szeretetről, a húsvét üzenetéről.

Nagyon sokan aggódtak Önért, amikor a közelmúltban
a koronavírus-járvány miatt kórházba került. Hogy
van?
Felépültem, erőben, egészségben érzem magamat. Persze, egy 62 éves embernek megvannak a maga korlátjai,
ami viszont nem csak a koronavírusból fakad, hanem az
évekkel jár.
Mennyire viselte meg testileg-lelkileg, hogy nem kerülte el a betegség?
Negyven éve nem voltam kórházban, kicsit „golyóállónak” éreztem magamat, így meglepődtem, sőt, mondhatom azt is, hogy az önbizalmamat kicsit megtépázta. Rá
kell döbbeni, hogy ez a valóság – sebezhetők, gyengék
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vagyunk, ezen a földön nincs végleges menedékünk. Ezt
el kell fogadnunk és fel kell dolgoznunk.
Nem nehéz ezt feldolgozni? Biztos vagyok abban, hogy
sokat imádkozott azért, hogy a gyerekekkel együtt elkerülje a vírust.
Nem tartom ezt olyan nagy tragédiának, ez az élet rendje. Ahogy a Föld tektonikus lemezei mozognak, földrengés van itt is, ott is – ez az élettel együtt jár. Születünk
és meghalunk. Nincs végleges maradásunk a Földön, ezt
tudomásul kell vennünk. Jó lenne, ha ez a vírus az emberiséget kicsit felébresztené. Van pár alkalmunk, hogy gólt
rúgjunk, játszunk, de a meccset le fogják fújni. A tiedet és
az enyémet is.
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Miként telnek a napjai, amikor a fél életünk, köztük az
Öné is az online térbe költözött?
Ferences szerzetes vagyok, a mi hivatásunk a népmis�szió, a legegyszerűbb rétegek evangelizálása. Most is ezt
csinálom annak ellenére, hogy megváltoztak a körülmények. Nem utazhatok, nincsenek nagy misék, nem gyűlnek össze az emberek az ünnepekre, búcsúkra. Csendesebb minden, de úgy látom, az online tér egy nagyon is
használható világ. Tartom a kapcsolatot a gyerekekkel,
misét mutatok be, imádkozom, minden nap próbálok
megfogalmazni egy gondolatot, amit az emberek elé tárok. Édesanyámnak az volt a hivatása, hogy nap mint nap
főzött. Aztán vagy ízlett nekünk vagy nem, vagy turkáltuk, vagy jóízzel megettük azt az ebédet. Másnap megint
csak megfőzte. Nem időtálló remekműveket készített,
hanem tápláló ételt minden napra.
Én, mint lelki pásztor, ugyanezt érzem feladatomnak.
Nap mint nap megterítem az evangélium, az ige asztalát,
meghívom a nagy családomat, s aki jön, jön, s akinek ízlik, ízlik, s aki csak turkálja, azt is el tudom fogadni. De
másnapra megint csak megterítem azt az asztalt.
Hogyan viselik a gyerekek a bezártságot?
Sokszor mondtam, hogy ha valaki ajándékot akar adni
a gyermekének, akkor ajándékozza meg egy testvérké-

vel. Mi, itt Déván, 108-an vagyunk „szűk családi körben”
bezárva. Ez azt jelenti, hogy jókedv, öröm van, rengeteg
beszélgetés, játék. Nagy családban könnyebben el lehet
viselni ezt a bezártságot, mint ahol egy-két gyerek van.
A járványban sokan veszítették el szeretteiket, olyanokat is, akik még fiatalok voltak. Keresték meg azzal,
hogy lelki támaszt nyújtson, esetleg valamiféle magyarázatot arra, hogy miért történik mindez?
Az egyik tanárnőnk szüleit elvitte a vírus, a vasárnapi
szentmisén értük imádkoztam. Azt mondtam a tanárnőnek és a gyerekeknek, magamnak is, hogy valahogyan az élet rendjét el kell tudni fogadni. Vannak dolgok, amik meghaladnak bennünket. Jézus olyan szépen
mondta: hagyjátok a holtakat, gyertek, s kövessetek
engem!
Mindenkinek azt mondom, ne csináljunk nagy kultuszt
az élet-halál kérdéséből. Én hiszem azt, hogy az anyaméhben az embernek kialakul a teste, és eljön az idő,
amikor meg kell születni. Ebből nem csinálunk olyan
nagy hűhót. A földi élet 50-80-100 év, s aztán egy újabb
születéssel az örökkévalóságba költözünk. Nem tudjuk,
ez mikor jön el, de ha a Jóisten szólít, akkor menni kell,
senki nem maradt még itt, ezen a földön.
A földi élet nagyon vagány dolog, én is nagyon szeretek itt
élni, de ez nem az egyetlen dobása Istennek. Milyen gyönyörű ez a világ! Milyen jó együtt lenni! Milyen jó a nyári
melegben úszni egyet a vízben! Mégis, Jézus azt mondta,
szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel nem
fogja azt, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Ez
mind semmi ahhoz képest.
A nagyböjt vége felé járunk, hogyan emlékszik vissza
gyermekkora húsvétjaira?
Fontos, hogy strukturálva legyen az életünk. Azt látom,
hogy aki a rendet elhagyja, igazából az életet hagyja el.
Vannak ünnepek, amikor másképp öltözünk, másképp
étkezünk, másképp viselkedünk. Ugye, azt mondják, a
fegyelem s a kegyelem kézenfogva jár, jó testvérek.
A nagyszüleim nagyon keményen behajtották ezt rajtunk.
Nagycsütörtökön, nagypénteken egészen más volt az étrend, és megint más húsvét vasárnapján. Más ruhákat
viseltünk, más edényből ettünk. A bezárt, kommunista
világban is nagyon szépen meg tudtuk ülni az ünnepeket.
Nem a cicoma, az elköltött pénz mennyisége határozta
meg az ünnepet, hanem az örömteli együttlét.
Azt hiszem, ezt vissza kellene hoznunk, mert azt látom,
hogy vannak családok, ahol reggel akkor kel a gyerek,
amikor akar, akkor eszik, amikor akar, éppen, hogy csak
elvégzi a feladatát, szétesik. Azt gondolom, a gyereknek
az a feladata, hogy együtt reggelizzünk, együtt imádkozzunk, s aztán mindenki végzi a dolgát. Nálunk úgy van,
hogy hiába jön egy gyerek, hogy nasizna, stb. Nem. Hat
órakor van vacsora, akkor lakjál jól, s utána éld az életedet. Azt hiszem, ez a struktúra, a rendezett élet, amit az
ünnep jelent, nagyon fontos. Ahhoz, hogy fény, lüktetés,
vibrálás legyen az életünkben, ezeket komolyan kell vennünk.
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Egyszer azt mondta, nem a külsőségekről szól a húsvét,
hanem egy belső nagytakarításról, arról hogy a kapcsolatrendszerünket is meg kell tisztítani.
A minap arról prédikáltam, hogy Jézus azt mondja, bocsássunk meg egymásnak. Mennyi hibát, haragot, sérelmet hurcolunk magunkkal. És mennyivel egyszerűbb
lenne odamenni a másikhoz, leülni, s elmondani, hogy vétettem ellened, gyere, beszéljük meg! Bocsáss meg nekem!
Ez a kiengesztelődésre való készség hiányzik. Nem csak
egyénenként, hanem mint nép is. Mentünk valaha is például az oroszokhoz vagy az ukránokhoz megbeszélni,
hogy én már nem az az ember vagyok, mint a dédapám
a Don-kanyarban? Egy más világ van, s a nagyböjtnek a
kiengesztelődés, a megbocsájtás a lényege. Én ezt nagyon
hiányolom. Évtizedes, évszázados sérelmeket felhánytorgatunk, megkeserítjük az életünket.
Jézus húsvét hajnalán feltámadt, a Galileai-tenger partján tüzet rakott, halat sütött, s a tanítványoknak azt
mondta: gyertek fiúk, reggelizzetek! Nincs számonkérés,
nincs szemrehányás. Jézus megkérdezi: Péter, szeretsze engem? S a válasz, igen! Ilyen egyszerű. Olyan szépen
mondja Pilinszky: a halállal szemben más érvünk nincs,
mint szeretet. Én nem azért vagyok keresztény, és a gyerekeket nem azért vezetem ezen az úton, mert így tanultam, hanem azért, mert jobbat, szebbet, értékesebbet
nem látok.
Vajon ki lehet használni a bezártságot, a böjti időszakot
arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk?
Nagyon sok ember ébredezik. Én úgy élem meg, hogy öntudatra és Isten tudatára ébredő világban vagyunk. Talán
ebből több van ma, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Nem
vagyok pesszimista, nem a világ végére készülünk. Jézus
Krisztus nem azt mondja a Mi atyánkban, hogy hamar
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vége legyen ennek a szenvedésnek, hanem azért imádkoztat, hogy jöjjön el az ő országa.
Én Isten szeretetének a kibontakozását várom, s ennek
jeleit is látom a társadalomban. A tavasz sem egyik pillanatról a másikra köszönt be. Hideg van, de kezd kinyílni az ibolya, a hóvirág kidugja a kis fejét a földből, vagyis
tudom, hogy jön a tavasz, s a nyár. Mindenkit szeretnék
bíztatni arra, hogy a tavasz hírnökei legyünk még a fagyokban is.
Hogyan kezdjünk hozzá?
Nagyon sok irányba elindulhat egy keresztény ember, ha
nagyböjti jócselekedeteket keres magának. Például képezze magát, tanuljon, vagy csak álljon neki valami szépet alkotni. Minden, ami kikerült Isten kezéből, milyen
gyönyörű! A napokban néztem az interneten fotókat apró
gombákról, amelyek csodálatosan voltak megvilágítva
– mintha ékszerek lennének. Nézegettem elektromikroszkópos fotókat rovarokról, azok szárnyáról, szeméről.
Mind-mind csodálatos, megmunkált, Isten még az ilyen
babra munkát is gyönyörűen végezte. Hát akkor ami az
én kezemből kikerül, akár egy ebéd, amit megfőzök, vagy
egy takarítás, törekedjek arra, hogy legyen szép, rendezett, gyönyörű. Azt gondolom, hogyha erre mind tudatosan törekednénk, akkor a világ is gyönyörűbb lenne. Általam is szebb lenne.
Mit üzen a herceghalomiaknak húsvét idején?
Isten áldását kérem erre a szép településre, amelynek még
a neve is gyönyörű, és adja az Isten, hogy jó testvérekként,
békében, egymásra figyelve, mint egy nagy család éljék
meg a húsvét ünnepét és minden napjukat!

Fotók: Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Facebook oldala
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Húsvéti fonott kalács
Ahány ház, annyi szokás – tartja a közmondás. Még élénken él bennem, ahogy nagymamám húsvét előtt gondosan elkészített néhány fonott kalácsot, amit persze
a feltámadásig nem volt szabad megkóstolnunk. Pedig a frissen sült kelt tésztának igencsak csábító az illata, főleg ha a főtt sonkáéval és a frissen reszelt tormáéval keveredik.
Ma már a gyermekeimmel együtt sütöm én is minden
húsvét előtt a kalácsot, ami nem csak egy gasztronómiai
élmény, hanem az ünnep egyik legszebb része is. Ha közösen készülődünk, meghittebbé válik a húsvét. Az sem
baj, ha ilyenkor csupa liszt a konyha, ragad a pult a tejtől
és a tojástól, a végeredmény sokkal finomabb lesz.
Számos kalácsreceptet lehet olvasni, én most azt osztom
meg, amelyik a mi családunkban bevált.
Hozzávalók (3 db) kalácshoz:
2 dl tej
4-5 dkg friss élesztő
10 dkg cukor
1 kg finomliszt
csipetnyi só
2 tojás
2 tojássárgája
4 dl habtejszín (nem felverve!)
A tetejére:
1 db tojás

A tejet langyosra melegítjük, beleszórunk egy kiskanálnyi cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, elkeverjük, és letakarva felfuttatjuk. Közben kimérjük egy nagy tálba a
lisztet, a csipetnyi sót, cukrot, tojást és tojássárgáját, a
tejszínt, majd a felfuttatott élesztős tejet. Dagasztjuk, míg
a tészta sima és fényes lesz. Letakarva meleg helyen 45
perc alatt a duplájára kelesztjük.
Lisztezett gyúródeszkára borítjuk a megkelt tésztát,
3 részre osztjuk. Egy adagot magunk elé teszünk, és 6
egyenlő részre osztjuk, gombócokat formázunk belőle és
letakarva 10 percig pihentetjük. A kis gombócokból rudakat sodrunk, majd összefonjuk őket. Sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, és a szépen megfont kalácsot ráhelyezzük.
Ugyanígy járunk el a másik két nagy tésztadarabbal, majd
a tetejükre szánt tojást enyhén felverjük, és lekenjük vele
a kalácsokat, majd újabb 30 percig kelni hagyjuk őket.
Közben a sütőt 170 C fokra melegítjük. A 30 perc leteltével
még egyszer lekenjük a tojással a tetejüket, és sütőbe toljuk a tepsit 40-45 percre. Ha pirulni kezd a teteje, érdemes
lazán letakarni egy alufóliával a kalácsokat. J.R.

Fotó: Krausz Dóra
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Készítsünk húsvéti
ajtódíszt!
Készítsünk egyedi húsvéti ajtódíszt a családdal, így saját kezünkből kerülhet ki
a vidám, színes hangulatot hozó éke a lakásnak!
A tavasz beköszöntével úgy érezzük, magunkhoz tudnánk
ölelni a természet ezernyi csodáját. A március első napjai
ugyan szeszélyes időjárást hoztak, és a korlátozások miatt
ismételten több időt töltünk a lakásban, ám a négy fal között is lehetőséget teremthetünk arra, hogy saját kezűleg
készített dísszel csempésszünk jókedvet és tavaszi zsongást
az otthonunkba.
Használjunk ünnepi motívumokat!
Számos gyönyörű szokás és motívum kapcsolódik a húsvéti
ünnepkörhöz is, aminek elemeit felhasználhatjuk egy dísz
elkészítéséhez. Érdemes ezekből a motívumokból többet, de
maximum hármat kiválasztanunk, hogy megteremtsük a
kellően vidám és színes tavaszi-húsvéti hangulatot.
A motívumoknál leggyakoribb az élet újjászületését és a
termékenységet szimbolizáló tojás. Egy időtálló ajtódíszhez
érdemes fából vagy hungarocellből készült tojást felhasználnunk, mert a tavaszi időjárás vagy a kíváncsi gyerekek
hamarabb kárt tehetnek az igazi, kifújt, kifestett tojással
dekorált díszben. Ha kicsit természetközelibbé szeretnénk
tenni a díszt, vásárolhatunk a barkács- vagy hobbiboltban
apró madárfészke(ke)t is.
A germán hitvilágból származó és elterjedt nyúl végérvényesen beépült a húsvéti népszokásokba. A „Megjött a nyuszi!” felkiáltásoktól hangos gyerek (és felnőtt) kacaj tudatja
a világgal, ha a házban vagy az udvaron járt már a tojáshozó
nyuszi. Ajtódíszünkbe úgy építhetjük be a kedves állatkát,
hogy a dísz központjába helyezünk egy nagyobb vagy két
kisebb nyuszit. Ez a motívum is készülhet fából, rafiából,
textilből vagy műanyagból is.
A legősibb húsvéti jelkép, a Jézus Krisztust jelképező bárány, amely a nyuszi mögött viszonylag háttérbe szorult, de
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ünnepélyes és meghitt hangulatot tud kölcsönözni egy ajtódísznek, ahol megérdemli a központi szerepet. Bárányformát sok helyen látni nemcsak fából és műanyagból, de
kerámiából is. Ez utóbbit csak abban az esetben válasszunk,
ha nagyon erősen tudjuk rögzíteni a díszhez, mert a nagyobb súlyával nagyobb eséllyel potyog le.
A fenti húsvéti motívumokat kiegészíthetjük még a díszhez
illő anyagból készült tavaszi virágokkal, de mohával és színes szalagokkal is kísérletezhetünk.
Kezdődhet az alkotás!
Mi ez alkalommal egy kis, faágakból font koszorút fogunk
kidíszíteni, amit készen vásároltunk egy hobbiboltban.
Mindenekelőtt az ajtódísz felakasztására szolgáló szalagot
tegyük fel az alapra (egy kis ragasztóval rá is erősíthetjük)!
Ezután mohát ragasztunk rá (lehet raffiát is), hogy kissé
feldobja a világosbarna alapot, de ne takarja el teljesen. Ha
hungarocell-alapot választottunk, azt érdemes teljesen befedni termésekkel, textillel vagy mohával.
Elsőként válasszuk ki a dísz főszereplőjét, majd ragasztás
nélkül tegyük egymás mellé a további díszeket is, nem
szükséges rögtön az első kigondolt helyre felragasztanunk!
Nekünk ez alkalommal egy fából készült míves tojás lesz a
középpontban.
A felhasznált ragasztóból próbáljunk mindig csak egy kicsit
tenni a díszekre (kivéve a nagyobbakra, ott lehet kicsit többet). Minden díszt tartsuk ott fél-egy percig, hogy megszáradjon a ragasztó. Hogy a kompozíciónk szép legyen, egyszer-egyszer álljunk meg egy kicsit, tartsuk fel a díszt,
szemléljük meg messzebbről, így könnyebben feltárulnak a
még üresen hagyott részek. Jó munkát kívánok!
Krausz Dóra

Fotó: Pixabay
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Tavaszi teendők a házikertben
Lebilincselő hónapok a március és az április, tele meglepetésekkel, amiből reméljük, idén a legtöbb pozitív lesz. Használjuk ki a kerti munkákhoz alkalmas időjárást ezekben a hónapokban is, lássunk neki a gyümölcsös, a veteményes és a dísznövények körüli teendőknek!

Március
Teendőink a gyümölcsösben
Márciusban teljes erővel nekiállhatunk
az ültetés előtti talajmunkálatoknak,
majd a talaj fokozatos felmelegedésével megkezdhetjük a gyümölcsfa-telepítéseket is. Ha eddig halogattuk a
metszési munkálatokat, most már
mindenképp elő kell venni a metszőollókat: itt az ideje a koronaritkításnak és
koronaalakításnak – az ősszel ültetett
facsemeték koronáját is most alakítsuk! Metszés közben szemrevételezhetjük a fák törzsének állapotát: a sebhelyeket, kiterjedt sárgazuzmó-telepeket tisztogassuk meg drótkefével, és
távolítsuk el a leváló kéregdarabokat!
Növényeinket megszabadíthatjuk a téli védelmüket biztosító takaróvászontól vagy -fóliától, és alapos vizsgálatot
követően vágjuk le a „be- vagy kicsomagolás” során megsérült ágakat, illetve az elöregedett, száraz ágrészeket
is. A növényvédelmi intézkedések közül jelenleg a legfontosabbak a csonthéjasok moníliás virág- és hajtásfertő-

zése ellen irányuló kezelések. Ne feledkezzünk meg a tél végi lemosó permetezésről! Idén kifejezetten fontos a
kártevők és kórokozók elleni kerti védelem a rövid és enyhe tél számukra
kedvező időjárása után. Az ilyenkor
ajánlott réztartalmú készítményekkel
– megfelelő dózisban előkészítve a
permetlevet – kezeljük a gyümölcsfáinkat, a szőlőt, a málna-, köszméte- és
ribiszkebokrokat, de ne hagyjuk ki a
rózsákat, a díszcserjéket és a díszfákat
sem! Bálint gazda útmutatásait követve, ne hagyjuk ki a fából készült támrendszer, kerítés, kapu, és kerti viskó
lekezelését sem!
Teendőink a veteményesben
Gyomtalanítsuk a sorközöket! A legkorábbi szabadföldi vetéseket (spenót
és sóska mellett a zöldborsó, hónapos
retek) ritkítsuk, és igény szerint további ágyásokat is kialakíthatunk.
Most szaporítsuk tőosztással a metélőhagymát és a rebarbarát! Március
elején dughagymáról ültethető a fok-

hagyma és a vöröshagyma is, ha februárban még nem tettük meg. Március közepétől kerülhet a kapor magja
is a földbe, illetve vethetjük a melegigényesebb paprika, paradicsom és
tökfélék magjait is a palántaneveléshez. Ha a palántanevelésbe korábban
kezdtünk, most az egészséges palántákat ültessük szét külön-külön tápkockákba vagy cserepekbe.
T eendőink a díszkertben
A dísznövények körül a legfontosabb
kora tavaszi munkánk a tápanyagutánpótlás: a gondos tavaszi trágyázást a növények gazdag virágzással
és egészséges növekedéssel hálálják
meg. Az évelőágyás, a díszcserjék
(orgona) és díszfák alá is kerülhet
szarvasmarha trágya vagy műtrágyakeverék. A hagymás és gumós növények is értékelni fogják a plusz tavaszi tápanyaglöketet. A rózsabokraink gyökérzetéből fejlődő vadsarjakat
vágjuk ki, különben sok tápanyagot
elvonnak tavasszal a növénytől.
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Teendőink a lakásban
Ha még maradt helyünk a lakásban,
vagy egy szabályozott légterű télikertben, vessük el az egynyári virágok
magvait (pl.: ezüstlevél, körömvirág,
kokárdavirág, őszirózsa) jó minőségű
palántaföldbe, és májusban ültethetjük is ki az erőteljes palántáinkat. A
télre bemenekített melegigényes cserepes és dézsás növényeket még ne
hozzuk ki, mert könnyen meglephet
még minket tavasszal egy-egy hidegebb nap vagy hét, amikor károsodhatnak ezek a növényfajok.
Április
Áprilisban is akad tennivaló bőven a
gyümölcsfák, a veteményes, a kert
dísznövényei és a gyep körül is. Fontos, hogy azzal kezdjük az áprilisi teendőket (majd folytatjuk egész tavasszal), hogy mindent megteszünk,
ami csak módunkban áll a zöldségpalánták és a gyümölcsfák fagy elleni
védelme érdekében.

Teendőink a veteményesben
Március végén, április elején kiültethetők a melegigényesebb növények
palántái a hajtatóházba, fóliasátorba,
úgymint az uborka, a paprika, és a
paradicsom. A hónap közepétől kötözhetjük a fejlett uborka hajtásait a
támberendezéshez. Ha zöldbab vetését tervezzük, gondoskodjunk ennek
a tápanyagigényes növénynek a kezdeti támogatásáról: a vetőárokba
vagy –gödörbe szórjunk a vetés előtt
érett istállótrágyát! A nyári és a téli
retek helyét is öntözzük be műtrágya-keverékkel, majd ezután vessük
el az ágyásba a magokat. A salátafélék
megerősödött palántáit is ültessük
végleges helyükre.
Teendőink a dísznövények körül
Az átteleltetett krizantémokról most
érdemes dugványgyökereztetéssel új
növényeket nevelni. Ehhez vágjuk le a
csúcshajtásokat, és tűzdeljük szemcsés homok és rostos tőzeg egyenlő
arányú keverékébe. A gyökeresedés

világos helyen, 16-20 C fok körüli hőmérsékleten lesz sikeres. Közvetlenül
az ágyásba vethetjük az olasz szalmagyopárt (más néven curryfű), az ördögszemet, és a hónap vége felé az
egynyári virágok olyan kedvelt fajtái
is vethetők, mint például a bársonyvirág, a napvirág, a pistike, a kerti őszirózsa és a ligetszépe. Féltett buxu
sainkat folyamatosan vizsgáljuk, nehogy szem elől tévesszük a selyemfényű puszpángmoly hernyóinak kártételét! Legegyszerűbb védekezés a
kártevő lárvák ellen, ha a szemünk
elé tévedt hernyókat begyűjtjük és elpusztítjuk, valamint a károsított növényi részeket is eltávolítjuk.
Munkába állhat a gyepszellőztető
és a fűnyíró is
Amíg a fű zsenge és viszonylag kevésbé indult növekedésnek, tisztítsuk
meg a mohától és a gyomnövényektől! Végezzünk tavaszi gyepszellőztetést géppel, amit a fű már két hét
múlva láthatóan meghálál. A szellőztetést követően 50 g/m2 műtrágyát
juttassunk ki egyenletesen a fűre. Ha
télen felütötte valamilyen gombabetegség a fejét, vagy egyéb okból meggyengült az állomány, érdemes a
szellőztetést követően gyökerezést
serkentő tápoldattal és talajkondicionáló anyaggal permetezni a gyepet,
amit háromhetente megismételhetünk. Már április közepétől dolgozhat
a fűnyíró, és ne feledjük, esőt nem
hozó időjárás idején rendszeresen
öntözzük a gyepet!
Krausz Dóra
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Teendőink a gyümölcsösben
Most az a legfontosabb, hogy adjunk
meg minden segítséget a fáknak! Az
előző hónapokban ültetett csemetéket locsoljuk rendszeresen ha száraz
az időjárás. A tápanyag-utánpótlás
legfontosabb momentuma tavasszal
a nitrogéntrágyázás, aminek első részét most juttassuk ki a gyümölcsfák
részére! A fatörzsek és a szamócatövek köré helyezett szalma (trágyával,
esetleg komposzttal keverve, vagy
anélkül), fűkaszálék vagy tőzeg nemcsak a fiatal növények számára képes

biztosítani az ideális talajállapotot
(hőmérséklet, nedvesség megtartása), hanem az agresszív gyomok kelését is meggátolja.
Ebben a hónapban már nyugodt szívvel nekivághatunk a kajszi metszésének is, ugyanis ilyenkor, a rügyfakadás és a virágzás közötti időszakban
nem áll fenn a veszélye, hogy a munkálatokkal hozzájárulunk a gutaütés
terjedéséhez. A szamócaágyást takarjuk le fátyolfóliával, ha talaj menti
fagy várható!
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Kedves Támogatóink!
A Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány 29 éve működik a herceghalomi gyermekek támogatásáért. A 2020. rendelkezési évben felajánlott SZJA 1%-os összeg 1.757.767 Ft
volt, melyet 2020 őszén kapott meg az alapítvány.
Rendkívül hálásak vagyunk minden kedves felajánlónknak, örömmel tölt el minket, hogy
támogatják munkánkat és segítik, hogy az alapítvány céljait megvalósítsuk. A támogatást
az idei tanévben is a településen élő gyermekekre, fiatalokra fordítjuk.

SZJA civil 1% felajánlások: 2012. év: 735.000 Ft • 2013. év: 1.072.000 Ft • 2014. év: 1.014.000 Ft • 2015. év:
1.358.798 Ft• 2016. év: 1.614.183 Ft • 2017. év: 1.501.944 Ft • 2018. év: 1.694.166 Ft • 2019. év: 1.757.767 Ft
Kérjük, alapítványunk sikeres munkájához az idei rendelkezési évben is járuljon hozzá adója 1%-ának felajánlásával, segítse ezzel törekvéseinket, céljaink megvalósítását! Különösen fontos ez az idei évben, ugyanis az idei Jótékonysági bálunk bevételének elmaradása komoly kiesést jelent az Alapítvány működésére nézve.
HERCEGHALOM GYERMEKEIÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 19186429-1-13
Bankszámlaszámunk: 11742173-20011868
Email: herceggyerek@gmail.com
Köszönettel: Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma

Ne csak HŰTSÖN, FŰTSÖN is vele!
Gazdaságos megújuló energiaforrás
otthonfelújítási támogatással.

Lakossági és ipari klímaberendezések,
valamint hőszivattyú berendezések
telepítése, karbantartása és szervizelése.
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