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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

www.herceghalom.hu
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Tisztelt Herceghalomiak!
Elsőként szeretném megköszönni felelős magatartásu
kat, hogy Herceghalom közterületein hordják a maszkot
és követik a szigorú szabályokat. Sajnos a tapasztalat az,
hogy ez nem mondható el minden településen. Köszönöm,
hogy együttműködnek, hiszen vannak dolgok, amik csak
rajtunk múlnak: saját magunk és mások életéért mi ma
gunk vagyunk a felelősek.
Szeretném kifejezni köszönetemet azért az összefogásért
is, amellyel Bakó Nikoletta herceghalomi lakos felhívá
sának tettünk nagyon sokan eleget: különböző adomá
nyokkal támogattuk a Szent Imre Kórház Covid osztályán
dolgozó munkát, illetve az ott szolgálatot teljesítő egész
ségügyi dolgozókat. Jó érzéssel tölt el, hogy milyen rend
kívüli emberek élnek településünkön, hogy nem veszett
ki belőlünk az önzetlen segítőkészség ebben a mindenki
nek nehéz időszakban.
Igyekszünk mi is továbbra is segítséget nyújtani Önök
nek egészségük megóvásához. Minden háztartásba 5 db,
a pillanatnyilag leghatékonyabb FFP2 maszkot juttat
tunk el. Vásároltunk 10 db LCD kijelzős pulzoximétert is,
hogy azoknak a herceghalomi lakosoknak, akik elkapták
a vírust, a betegség fennállásának idejére kölcsönadhas
suk. Ismert ugyanis, hogy az új koronavírus-fertőzöttség
esetén jelentős segítséget jelentenek a beteg állapotának
megítélésében a véroxigénszint-mérő által mutatott ada
tok. (A normál oxigénszint 96 és 99% között mozog. Saj
nos ennél a betegségnél minden egyes nap számít, ezért
ha 90% alá esik a véroxigén szintje, mindenképpen hív
jon orvosi segítséget, illetve a mentőket!) A könnyen ke
zelhető eszköz a 06 23 530 560 telefonszámon igényelhe
tő hivatalunknál munkaidőben. A mérő használata akár
életet is menthet! Forduljon bizalommal felénk!
Nem győzöm több fórumon is hangoztatni, hogy az új ko
ronavírus harmadik hulláma miatt Herceghalom Község
Önkormányzata továbbra is működteti segítőszolgálatát
a településen élő különösen veszélyeztetett idős emberek,
illetve a karanténba került lakosok támogatására. Az ön

kormányzat által szervezett ellátás keretében az érintett
személyeknek elsősorban az alapvető élelmiszerek, tisz
tálkodószerek, gyógyszerek beszerzését vállalják önkén
teseink a boltok aktuális kínálatához igazodva. Ha valaki
másfajta, rendszeres segítségre szorul, jelezze azt is fe
lénk, egyedi elbírálást követően igyekszünk megoldást
találni problémájára. A segítőszolgálat munkanapokon
8–16 óra között a 06 20 389 0594 telefonszámon, vagy a
herceghalom@herceghalom.hu e-mail címen érhető el.
Szintén fontos kiemelni, hogy ugyan nem kötelező be
oltatnunk magunkat a Covid-19 ellen, de jelen tudásunk
szerint a vakcina az egyetlen mód arra, hogy megfékez
zük a járvány továbbterjedését és megakadályozzuk a sú
lyos lefolyású, vagy akár halálesettel végződő megfertő
ződéseket.
Amennyiben valakinek nincs lehetősége digitálisan re
gisztrálni a védőoltásra, viszont szeretné beoltatni ma
gát, úgy azt megteheti a „Regisztráció koronavírus elleni
védőoltásra” nyomtatványon is, melyet a Herceghalomi
Polgármesteri Hivatal munkatársaitól igényelhet (tel.:
06 23 530 560). A kitöltött és aláírt papírokat mi össze
gyűjtjük és továbbítjuk, illetve segítünk az online re
gisztrációban is.
Jóllehet, mindennapjaink a vírus elleni védekezés ár
nyékában telnek, de ez nem gátol bennünket abban,
hogy teljes erőbedobással irányítsuk településünk jele
nét és tervezzük jövőjét. Elkészült Herceghalom Gazda
sági Programja, amely a képviselő-testület hosszú távú
fejlesztési elképzeléseit rögzíti. Fontos, hogy döntése
ink miértje látható és érthető legyen mindenki számá
ra, ezért gazdasági programunk főbb pillérjeit az e havi
számtól kezdve 3 részben közöljük a Herceghalomi Hír
mondó hasábjain.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Bizakodva kívánok minden herceghalominak jó egészséget:
Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

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
ISSN: 2063-0778 | Nyomdai munkák: Cordoba Nyomda Kft.
Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: Herceghalomi Polgármesteri Hivatal (Gesztenyés út 13.)
A hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.
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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 márciusban hozott döntések a következők:

2021. március 1.
• Az önkormányzat 300.000 forinttal támogatja a Budavi
dék Zöldút Szövetséget.
• A testület elfogadta Herceghalom Község Önkormány
zatának 2021. évi Közbeszerzési Tervét.
• Módosításra került az önkormányzati ösztöndíjasok első
félévi munkájának beszámolójáról és a 2. félévre számuk
ra megítélt ösztöndíjról szóló 14/2021. (II.08.) számú kép
viselő-testületi határozat.
• A testület elfogadta Herceghalom Község Esélyegyenlő
ségi Programja Intézkedési Tervének 2021-2023. időszak
ra vonatkozó módosítását.
• Döntés született arról, hogy a Herceghalomi Polgármes
teri Hivatal 2021. augusztus 9-től 2021. augusztus 19-ig (9
munkanap), továbbá 2021. december 20-tól 2021. decem
ber 31-ig (9 munkanap) igazgatási szünetet tart. Az igaz
gatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyelet jelleggel
működik.
• Az önkormányzat egyszeri 50.000 Ft támogatást nyúj
tott a Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesületnek a
2021. február 28-i futsal torna terembérleti költségére.
• A testület nem támogatta a Herceghalom Szabadidő és
Sport Egyesület 60x40 m-es műfüves pálya építési pályá
zaton való indulását.
• Zárt ülés szabályai szerint döntés született a „Herceg
halomért Díj” adományozásáról, továbbá bölcsődei térí
tési díj támogatásáról.
2021. március 8.
• A képviselő-testület a Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Thallóczy utcai telephelyén a második csoportszoba ki
alakításának tervezése kapcsán:
- a kiviteli gépész terv elkészítésével az ALMAY Bt-t bízta
meg 50.000 Ft+ÁFA megbízási díjért;
- a vázlatterv, az építési engedélyezési tervdokumentáció,
a kiviteli terv (tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció
nélkül) elkészítésével a KORENY Építész Stúdiót bízta meg
1.392.000 Ft+ÁFA megbízási díjért;

www.herceghalom.hu

- az elektromos engedélyezési és kiviteli terv elkészítésé
vel pedig Taar Gergelyt bízta meg 690.000 Ft+ÁFA megbí
zási díjért.
• Elfogadásra került a polgármester 2021. évi szabadságá
nak ütemterve.
• Az önkormányzat a tulajdonában lévő zöldterületek és
parkok fenntartásával határozatlan időre megbízta Aszó
di Gábor egyéni vállalkozót 2.800.000 Ft/év és Kiss An
namária egyéni vállalkozót 2.100.000 Ft/év összegért. Az
önkormányzati tulajdonában lévő könyvtár körüli parkok,
zöldterület, illetve az óvodai park, valamint a körülötte
lévő park, zöldterület fenntartásával szintén Aszódi Gá
bor került megbízásra 700.000 Ft/év, illetve 1.400.000 Ft/
év megbízási díj összegben. A költségek fedezete az ön
kormányzat, a könyvtár, valamint az óvoda 2021. évi költ
ségvetésében biztosított.
2021. március 11.
• Módosításra került a helyi címer és zászló alapításáról
és használatának rendjéről szóló önkormányzati rende
let, továbbá a veszélyhelyzet idejére, élve a jogszabályok
adta lehetőséggel, a köztisztaságról, a hulladék elszál
lításáról és az állattartás szabályairól szóló rendeletben
ismételten lehetővé vált a kerti hulladék és avar égetése
településünkön.
• A képviselő-testület egyetértett a Herceghalmi Általá
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola maximálisan fel
vehető tanulólétszámának a 2021/2022. tanévtől 325 főre
történő emelésével.
• A testület elfogadta a Mosolysziget Családosok Egyesü
let Nyugdíjas Klub alcsoportjának beszámolóját. Felkérte
az egyesület elnökét, hogy a fel nem használt támogatás
összegét, 32.400 Ft-ot utalja vissza Herceghalom Község
Önkormányzatának számlájára.
2021. március 12.
• Elfogadásra és megalkotásra került az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló rendelet, amelyben az Ön

Fotó: Kristóf István
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kormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2021.
évi költségvetésének tárgyévi kiadási és bevételi főösszege
1 206 435 000 Ft-ban került megállapításra. A Képviselőtestület összesen 600 000 000 Ft belső finanszírozási cé
lú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek
közé.
• Döntés született arról, hogy az önkormányzat részt vesz
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2021” elnevezésű pályázaton a Herceghalom,
Dombhát u. 321/324 helyrajzi számú ingatlan felújítása
céljából. A beruházási költséget bruttó 16.142.628 Ft-ban
határozta meg, melyhez bruttó 8.071.314 Ft önerőt biztosít.
2021. március 16.
• A testület a Herceghalom, Petőfi Sándor utca járdafel
újításának tervezésével Rösszer Róbert (2800, Tatabánya
Vajda u. 5) tervezőt bízta meg 200.000 Ft értékben.
2021. március 22.
• Az önkormányzat Makay István volt alpolgármestert
saját halottjának nyilvánította, a temetés költségeihez
300.000 Ft támogatást nyújtott a családnak.
• A testület elfogadta az Iharos Kft-nek a herceghalomi
temető 2020. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját.
• A 2021. évi, lakosság részére megszervezett lombtalaní
tás 2021. április 12 – 2021. április 24. között történő lebo
nyolításával Chemez Bálint és Bán Zoltán vállalkozók ke
rültek megbízásra. A munkálatok elvégzésére 3.000.000,Ft keretösszeget biztosított az önkormányzat.
2021. március 23.
• Elfogadásra került Herceghalom Község Önkormányza
tának a 2019-2024. évi Gazdasági Programja.
2021. március 29.
• A testület Herceghalom Község Önkormányzata hon
lapjának fejlesztésére pályázatot írt ki. A pályázati kiírás
megtalálható a www.herceghalom.hu oldalon.

• A testület egyetértett és elfogadta az önkormányzat tu
lajdonát képező, a temetőben lévő kápolna felújításával
kapcsolatos szakértői véleményekkel. Felkérte a polgár
mestert, hogy kérjen be árajánlatot a kápolna további fel
újításának szakmai irányítására és befejezési munkála
taira. Mindezeken túl a testület kezdeményezte a kápolna
helyi védetté nyilvánítását, és felkérte a jegyzőt, hogy te
gye meg az ehhez szükséges lépéseket.
• A testület határozata alapján 2021. április 29-én és 30án, 8.00 és 17.00 óra között lesz a beiratkozás a Herceg
halmi Csicsergő Óvodába. A beiratkozás személyesen az
Óvoda épületében, illetve írásban a hehaovi@gmail.com
e-mail címen tehető meg.
• A testület döntése értelmében a Herceghalmi Csicsergő
Óvoda 2021 nyarán teljes nyitva tartással üzemel.
• A testület a Herceghalomi Polgármesteri Hivatalt jelölte
ki, hogy a Herceghalmi Csicsergő Óvoda, a Herceghalom
Községi Könyvtára gazdasági szervezettel nem rendel
kező költségvetési szervek részére ellássa a költségvetés
tervezését, az előirányzatok módosítását, átcsoportosítá
sának és felhasználásának végrehajtását, emellett a hiva
tal felelős a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási
és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költség
vetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek mű
ködtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával,
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.
• A testület jóváhagyta a Herceghalomi Polgármesteri
Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költ
ségvetési szervek (Herceghalmi Csicsergő Óvoda, Her
ceghalom Községi Könyvtára) közötti munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási
megállapodások megkötését.

A rendeletek és a határozatok pontos szövege mellékle
teikkel egyetemben megtalálhatóak a www.herceghalom.
hu oldalon, illetve a rendeletek az önkormányzat hirdető
tábláján is kifüggesztésre kerülnek.
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Gazdasági Program (2019–2021.)
1. rész
Elkészült Herceghalom Gazdasági Programja, amely a képviselő-testület hosszú
távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti. A településünkön megszülető döntések
megértéséhez, értelmezéséhez fontos látni azoknak hátterét, így a Gazdasági
Program főbb megállapításait áprilistól kezdve 3 részben közöljük a Herceghalomi Hírmondó hasábjain.
Magyarország helyi önkormányzata
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. §-a értelmében a képviselő-tes
tület hosszú távú fejlesztési elképze
léseit gazdasági programban, fej
lesztési tervben rögzíti, melynek el
készítéséért a helyi önkormányzat
felelős. A gazdasági program, fejlesz
tési terv a képviselő-testület megbí
zatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól, helyi
szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, ame
lyek a helyi önkormányzat költség
vetési lehetőségeivel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti és gaz
dasági adottságok átfogó figyelem
bevételével a helyi önkormányzat ál
tal nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
1. A gazdasági program
feltételei, célja
A Gazdasági Program feladata számba
venni a település kiinduló adottságait,
valamint azokat a folyamatokat, ame
lyek a következő időszakban megha
tározhatják a helyi gazdaság mozgás
terét, valamint ehhez képest rögzíteni
a település által reálisan kitűzhető és
kitűzendő célokat, meghatározni az
irányokat. Megfogalmazni a jövőké
pet, kijelölni a rövid-, közép-, és hosz
szútávú fejlesztési terveket.
A cél az, hogy Herceghalom egy ott
honos, élhető, hangulatos, értékőrző
és -teremtő, egyúttal modern, magas
színvonalú szolgáltatásokat nyújtó,
dinamikusan fejlődő település le

gyen, ugyanakkor maradjon meg fa
lusias-kisvárosias „zöld” jellege.
Ez nem csupán a gazdasági program
deklarált célja, hanem küldetés is,
mely origója, kiindulópontja minden
döntésnek. Döntéseinket ennek szol
gálatába állítva hozzuk. Egyfajta fo
lyamatos és követendő irány minden
vezetői lépés meghatározásánál.
A 2019 októberében felálló testület új,
markáns, dinamikus fejlődés ígére
tével kezdte meg munkáját. A 2020-as
évben, illetve az azt követő év(ek)
mozgásterét igencsak beszűkítette,
vélhetően beszűkíti a pandémia, a
pandémia miatt kialakult helyzet. A
jövő kilátásait vizsgálva emiatt szá
mos akadállyal szembesülünk.
A kérdés az, hogy a gazdaság rövide
sen visszalendül a korábbi kerékvá
gásba, vagy paradigmaváltás-szerű,
mélyreható változásokat élünk, és
újabb, akár a jelenleginél mélyebb
válságokra is fel kell készülnünk. A
kérdésből fakadó bizonytalanság a
település fejlesztési céljait meghatá
rozókat nehéz helyzet elé állítja.
Befolyásolják a gazdasági prognózi
sokat a pandémia miatt tervezhetet
lenné vált magyarországi makrogaz
dasági folyamatok. Az államháztar
tás helyzete és a makrogazdasági fo
lyamatok pedig közvetlenül és átté
telesen is befolyásolják a település
várható bevételeit, lévén nemcsak a
központi költségvetési támogatások
ra vannak hatással, hanem a helyi
vállalkozásokra, lakossági fogyasz
tásra, stb is.

Emiatt jelenleg rendkívül nehéz a kö
zép- és hosszútávú tervezés. Ezen fe
lül kérdés az is, hogy a pandémia mi
att, vagy a 2022-es választások után
változnak-e az eddigi finanszírozási
mechanizmusok.
Herceghalom gazdasági potenciálját
mindenekelőtt a kiemelkedő mértékű
helyi iparűzési adója (hipa) adja. A
tervezést ezért rendkívüli mértékben
befolyásolja, hogy milyen változások
várhatók az iparűzési adóbevételek
tekintetében. Mennyire befolyásolja a
pandémia okozta válság a település
helyi iparűzési adóbevételét befize
tőket, illetve, ha több helyi adót el
vesznek az önkormányzatoktól, köz
tük például a helyi iparűzési adót –
ami kiemelkedő jelentőségű Herceg
halom életében –, akkor a település
emiatti bevételkiesését a kormány
hogyan és miképpen pótolja.
A fentiekből következik, hogy a jelen
pillanatban szinte lehetetlen vállal
kozás négy évre előre tervezni. Emi
att szükséges a Gazdasági Program
évenkénti felülbírálása.
Hosszútávon emellett további meg
fontolásokat is figyelembe kell venni.
Ha Herceghalom meg kívánja őrizni
elért pozícióit, gazdasági erejét, fej
lettségét, szolgáltatási színvonalát,
újfajta, innovatív stratégiára kell át
állnia.
Az anyagi eszközök megteremtésé
hez az állami támogatások és a helyi
bevételek mellett fokozott figyelmet
kívánunk fordítani a pályázati lehe
tőségek felkutatására és minél ered

Fotó: Kristóf István

rovatcím
közélet
kert | 7

ményesebb kiaknázására, továbbá az
önkormányzat sajátosságainak fi
gyelembevételével új lehetőségek ke
resésére és a meglévő források na
gyobb mértékű kihasználására.
Jelen Gazdasági Program arra próbál
választ adni, milyen eszközökkel
őrizhető meg, sőt erősíthető tovább
Herceghalom helyzete, az eddigi ex
tenzív növekedés hogyan alakulhat át
intenzív fejlődéssé. Ennek igyekszünk
meghatározni a fő stratégiai pilléreit.
A Gazdasági Program kijelöli azokat
az irányokat, amelyek abban az eset
ben is követendő stratégiát jelente
nek, ha a gazdasági kilátások pozití
vabban, és akkor is, ha negatívabban
alakulnak.
Az elkövetkező évben szükséges az
alábbi koncepciók kidolgozása:
• Integrált Településfejlesztési Stra
tégia
• Intézményfejlesztési koncepció
• Szociális
szolgáltatástervezési
koncepció
• Lakóingatlan-koncepció – megfo
galmazása a HÉSZ-ben és TKR-ben
a gazdasági programban lefekte
tettek szerint
• Közlekedésfejlesztési koncepció

• Herceghalom „okostelepüléssé vá
lása” dokumentáció.
Helyzetelemzés
Herceghalom a kiköltözők számára
vonzó település az agglomerációban.
A 2005-ös Helyi Építési Szabályzat
megalkotásakor a település vezetői
egy mára már túlhaladott és megalo
mán ideának, koncepciónak aláren
delve határozták meg Herceghalom
belterületeinek övezeti besorolását.
Az akkor „Talentis-Szilicium völgy”
néven elhíresült elképzelések Her
ceghalom számára egy un. „tudás
központ” – központi funkciót ál
modtak, minek következtében a tele
pülés belterületein városias és vegyes
területeket szabályoztak ki. A meg
nem valósult irodakomplexumokat, a
környéken tervezett campusokat,
nagybani piacokat, egyetemeket stb.
kiszolgáló lakóparkok lehetőségeit
máig hordozza a Helyi Építési Sza
bályzatunk, ami mostanra vállalha
tatlan és kényszerű keresztté vált,
hiszen az önkormányzat a kötelező és
az önként vállalt feladatait nem tudja
a lakosság által elvárt színvonalon
teljesíteni dömpingszerű, szabályo

zatlan mennyiségű beköltöző esetén
úgy, hogy a nagyívű álmokból a tu
dásalapú vállalkozások Hercegha
lomra történő betelepülése nem, csak
a lakóingatlanberuházások valósul
nának meg a közeljövőben, gyors
egymásutánban.
Első lépésben biztosítani kell a jövő
ben Herceghalom falusias jellegének
megtartását, kisvárosi-zöldövezeti be
építési forma erősítését, valamint fe
lül kell vizsgálni a közmű-, a közle
kedési-, a humáninfrastruktúra (ok
tatási, nevelési és egészségügyi in
tézmények) meglévő és tervezett ele
meit.
Hangsúlyozottan nem a fejlődés ellen
vagyunk, hanem a kijelölt cél a tele
pülés egészséges mértékű növekedé
se, ezért a kezünkben lévő eszközök
kel el kell érni, hogy a beköltözések
dinamikáját befolyásoljuk a herceg
halomiak érdekében. A határozott ál
láspont az, hogy a még be nem épített
lakóingatlanfejlesztési területeken a
későbbiekben családi házas öveze
tekké alakuljanak a most lakópark
szerű beépítési lehetőségek.
Csizmadia Zsuzsanna, polgármester
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Óvodai beiratkozás

Fotó: Pixabay

A Herceghalmi Csicsergő Óvodában a 2021/22-es óvodai nevelési évre a beiratkozás
időpontja 2021. április 29-30.

A koronavírus-járványra való tekintettel az óvoda veze
tése arra kéri az érintett szülőket, hogy a beiratkozást
elsősorban elektronikus úton bonyolítsák le a felvételi
kérelem (amely letölthető az ovoda.herceghalom.hu web
oldalról) kitöltésével és továbbításával a hehaovi@gmail.
com e-mail címre. A további szükséges dokumentumokat
elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.
Amennyiben valaki személyesen kívánja beíratni gyer
mekét, őt április 29-30-án 8-17 óráig várják a Herceghal
mi Csicsergő Óvodában (Gesztenyés út 1/a.).
Az intézmény azokat a herceghalomi gyermekeket tudja
felvenni, akik óvodakötelesek, azaz a 3. életévüket 2021.
augusztus 31-éig betöltik és életvitelszerűen Herceg
halmon tartózkodnak. Szintén felvételt nyernek azok a
gyermekek, akik csak szeptembertől fognak ugyan Her
ceghalmon lakni, de óvodakötelesek, vagy akár idősebbek
már (másik óvodából jönnek át), és a Csicsergő Óvodába
szeretnének járni.
Amennyiben a hároméves, és annál idősebb gyermekek
felvételén túl van még szabad hely az intézményben, úgy
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mód van a 2,5 éves kort betöltött kisgyermekek felvéte
lére is.
Akik másik településen lévő óvodába kívánják járatni
gyermeküket, küldjék meg a befogadó óvoda felvételi ha
tározatát a hehaovi@gmail.com e-mail címre május 15éig. Ha eddig az időpontig nincs határozat, a szándékot
e-mailen jelezzék Varga-Tóth Csaba óvodavezetőnek!
Tekintettel a fennálló helyzetre a Herceghalmi Csicsergő
Óvoda bemutatásának időpontját, a gyermekek csoport
beosztását, a szeptemberi fogadás részleteit csak később
tudja az óvodavezetés közölni, illetve a pedagógusok és a
dajkák bemutatására is csak utólag kerülhet majd sor.
További információ az óvoda e-mail címén, vagy a
0630/280-5619-es telefonszámon Varga-Tóth Csaba óvo
davezetőtől kérhető, illetve az óvodával kapcsolatos leg
frissebb információk mindig megtalálhatóak az intéz
mény honlapján is.
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Tojásfa
Sikeres volt Csizmadia Zsuzsanna polgármester kezdeményezése, és sok díszes tojás került fel Herceghalom
első közös tojásfájára, a
polgármesteri hivatal előtti
aranyvessző bokorra.
Fotó: Kristóf István

Húsvéti „like” verseny
A tavalyihoz hasonlóan az idei húsvéti készülődés és maga az ünnep is a
Covid-járvány árnyékában telt.
Ezért volt fontos, hogy ezt mintegy kizárva, nem tudo
másul véve, ugyanúgy öltöztessük fel otthonunkat hús
vétváró kedves díszekkel.
A „Herceghalom, mert itt lakom” Facebook csoportban
Csizmadia Zsuzsanna polgármester arra kérte a lakókat,
készítsenek egy fotót valamelyik húsvéti díszükről, és
osszák azt meg az oldalon.
A felhívásnak része volt egy „like” (kedvelés) verseny is.
A sok szép alkotás közül Kiss Miklósnéé kapta a legtöbb
szavazatot. Gratulálunk!

Ingyenes WIFI-elérhetőség
Április közepétől ingyenes internethozzáférés érhető el Herceghalom
központjában: az orvosi rendelő, a
kávézó, a Kulturális Egyházi Központ,

és felhordó hálózatok fejlesztése
a Budakeszi járásban” projekt részeként valósult meg.

Fotó: Pixabay

a posta és a gyógyszertár előtt. Az
ingyenes WIFI az „Újgenerációs NGA
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Legyen még több virág!
Budapest zöld kapuja – így nevezik mostanában Herceghalmot, ami valóban a Zsámbéki medence egyik legzöldebb települése. A faluba érkező idegennek először a
rengeteg növény, zöldfelület, rendezettség tűnik fel, és újra virágágyások teszik színesebbé tágabb értelemben vett otthonunkat ezeken a gondterhelt, sokszor szürke tavaszi napokon. Az illatos, színes léleksimogatást – többek között
– Kiss Másának és Aszódi Gábornak köszönhetjük, akik szenvedélyesen szeretnék
még szebbé varázsolni Herceghalom közterületeit.

Hogy kerültetek herceghalomra?
Kiss Mása: Törökbálinton dolgoztunk egy kertészettel, virág
kötészettel foglalkozó cégnél, ott találtunk egymásra. Egy
időben sokat jártunk munka miatt Herceghalomba, az Aba
cus szállodába, és rácsodálkoztunk arra, hogy milyen szép ez
a település. Amikor először kanyarodtunk be a régi 1-es út
ról a Gesztenyés útra, a „faluba”, virágoztak a gesztenyefák,
lombjuk meg összeért, és azt éreztük, hogy hazaérkeztünk
- itthon vagyunk!
2012-ben költöztünk végül ide; az első beköltözők között vol
tunk a Vitalis lakóparkban.
Aszódi Gábor: Kertes házban nőttem fel Isaszegen, Mása is
vidéki városokban élt. Egy évet laktunk együtt Óbudán, de
mindketten nagyon vágytunk a vidéki környezetre. Vélet
lenül vettük észre, hogy van egy lakópark, vannak eladó la
kások Herceghalomban, aminek a rendezettségére korábban
rácsodálkoztunk. Sok Budapest környéki településen keres
tük a leendő otthonunkat, ez szerencsére abban az időben
még elérhető volt számunkra.
Hogy kerültetek kapcsolatba a kerttel, kertészkedéssel?
A.G.: Már gyerekkoromban is kertész szerettem volna lenni.
Kerti tavat csináltam, a közeli erdőben a „bunki” körül is ge
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Fotó: Kristóf István

reblyéztem, hogy rend legyen. Aztán a kertészeti suli nyílt
napján voltak virágkötők is, ami annyira megfogott, hogy a
virág lett a szenvedélyem.
Otthon is mindig azt láttam a sváb nagyszülőktől, hogy rend
van, tisztaság a ház körül, nekik is mintakertjük volt. Általá
nos kertész lettem, de elkanyarodtam a virág felé, virágkö
tő, berendező a szakmám. Kiteljesedhettem ebben, az előző
munkahelyem révén nagyon sok helyre eljutottam. Dubai
ban, Törökországban, Prágában csinálhattam szállodakerte
ket, illetve virágkötészeti művészeti vezető voltam, a hotelek
enteriőrjét terveztem. Ha kellett, nyakig másztam az ágyá
sokban, ha pedig arról volt szó, akkor öltönyben tárgyaltam
a virágok beszerzéséről, elhelyezéséről. A virágkötészetbe
kicsit belefáradtam, az egy művészeti dolog, amiben ki lehet
égni. Most igazából azt csinálom, amit szeretek, a kétkezi
kertészkedést.
K.M.: A nagyszülők kapcsán kerültem közelebbi kapcsolatba a
kerttel, a földdel, mert ők is gazdálkodtak. Kisgyerek korom
tól fogva vittek magukkal, és valahogy megszerettem. Imád

Fotó: Kristóf István

Köztünk élnek – Kálmán Zsolt | 11

Kiss Mása és Aszódi Gábor
Fotó: Kristóf István

tam a természetet, a bogarakat, virágokat, aztán a biológia
lett a kedvenc tantárgyam, versenyekre jártam. Megfordult
a fejemben, hogy orvos legyek, de végül a növények mellett
döntöttem, gyógynövény szakon végeztem.
A Vitalis ma egy kis oázis Herceghalomban, de gondolom
nem így nézett ki mindig. Rögtön késztetést éreztetek,
amolyan szakmai ártalomként, hogy a környezeteteket is
szebbé tegyétek?
K.M.: Az elején csak a fűnyírásra korlátozódott a tevékenysé
günk, azt is társadalmi munkában csináltuk. Aztán kb. egy év
elteltével kérték fel Gábort a lakópark növényeinek gondozá
sára, valamennyi kertészeti munkára.
A.G.: Egészen az elmúlt évig, munka mellett, másodállásban
gondoztam a Vitalist, de egyre nagyobb falat volt, és tavaly
már közterületek ápolására is kaptam megbízást, így fel
mondtam a korábbi munkahelyemen, és ma már csak ezekkel
foglalkozom, nem is menne másképp.
A Vitalisban megnőttek a növények, rengeteg munkával jár a
gondozásuk, ráadásul talán túl sok is van belőlük. Egy meg
örökölt parkot kell rendben tartanunk, amelybe annak idején
túl sok növényt ültettek, egymásba érnek a fák és a bokrok.
Érthető a korábbi szándék, de mostanra látszik, hogy kicsit
„túl tervezték” a lakókörnyezetet.
Az önkormányzati területeken fűnyírást, gyomirtást, met
szést, virágosítást, növényápolást végzünk, illetve ha szük
séges, növényvédelmi munkálatokat.
Egyre több közterületen láthatunk virágzó beültetéseket.
Miszerint dől el, hogy hova, milyen virág kerül?
A.G.: Szeretnénk olyan virágokat ültetni, amelyek talán min
denkinek kedvesek, ilyenek most tavasszal a tulipán vagy az
árvácska. A korábbi évelő ágyások nagyon rossz állapotban
voltak, ezernél is több növényt pótoltunk tavaly. Ilyenkor azt
is nézzük, hogy ne legyen tájidegen, mekkorára nőnek, mi
lyen színűek az adott növények, hogy jó érzés legyen a szem
nek vagy közöttük sétálni.
K.M.: Emellett figyelembe kell vennünk olyan adottságokat,
hogy például nincs öntöző berendezés, így a kiválasztásnál

fontos szempont az is, hogy minél inkább elviseljék az időjá
rás viszontagságait.
Valamennyi önkormányzati területre igaz, hogy igyekszünk
minél szorosabban együttműködni a önkormányzati dolgo
zókkal, akik a közterületek gondozásában, karbantartásában
vesznek részt. Készítettünk egy éves tervet a munkafolya
matokról, és próbálunk e mentén haladni, felosztva a külön
böző feladatokat.
Milyennek találjátok a közterületeket kertészeti szempontból?
K.M.: Herceghalom jó „alapanyag”, de az látszik, hogy hosszú
ideig nem nagyon volt gazdája.
A.G.: Igyekszünk „gatyába rázni” a növényeket, parkokat,
játszótereket, s talán már van is látszata a munkánknak. Én
csak úgy tudok végigmenni a településen, hogy közben azt
figyelem, hol, mit kellene csinálni. Igazából nem is figyelem,
hanem látom, bármilyen furcsán hangzik is ez.
K.M.: Egy olyan cégnél dolgoztunk együtt, amelyik a prémi
um szállodákba szállította a növényeket, élő és vágott virá
gokat, gondoskodott azokról. A legprecízebb munkát várták
el tőlünk, ehhez szoktunk, és eszerint látjuk itt is a feladato
kat, és persze próbáljuk is így elvégezni.
A.G.: Engem különösen zavar, hogy még mindig vannak olya
nok, akik szemetelnek az utcán. Mindig találunk hulladékot,
csikket, sörösdobozt stb. a bokrokban, a patakban. Jó lenne,
ha ez megszűnne, mert hiába a sok zöldfelület, virág, ha mel
lette szemét van. Ezzel minden munka, jószándék kárba ve
szik.
Melyek a távlati célotok?
A.G.: Én még nagyobb rendezettséget, sokkal több virágot
szeretnék látni. Jó lenne pl. úgy végig sétálni a Kiserdőn, hogy
azok a fák vannak meghagyva benne, amelyek oda valók, a
szárazak kihordva. Szeretném, ha az újszülöttek parkjában is
lenne legalább egy központi fa, a mostani kiszáradt helyett.
K.M.: Nem „túltolni” szeretnénk, hanem még több virággal,
növénnyel a lehető legtöbbet kihozni a közterületekből. Re
méljük, rövidesen lesznek egységes fasorok, pótlásra kerül
nek az évelők, és mindenhol olyan virágzó zöldfelületek dí
szítik Herceghalmot, amelyek még barátságosabbá teszik ezt
a települést.

Fotó: Bakó Nikoletta
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Jobb adni, mint kapni
Bakó Nikoletta nem a szociális szférában dolgozik. Bölcsész végzettségű, mégis
mindig minden lehetőséget kihasznál, hogy segítsen másokon, mert mint mondta,
ő sokkal jobban szeret adni, mint kapni.
Egy friss, nemes kezdeményezésnek is fő mozgatóereje: már egy hónapja ugyanis
minden szombaton útra kel, hogy saját költségén elszállítsa azokat a társai segítségével összegyűjtött adományokat, amelyeket a Szent Imre Kórházban dolgozók támogatására szánnak az adakozók.
Ha 13 évvel ezelőtt nem követsz el egy hibát, ma biztos
nem Herceghalomban íródik ez a cikk.
Igen, egy véletlennek köszönhetően élünk ma itt a falu
ban. Budapestről szerettünk volna kiköltözni a párom
mal, és ingatlanok után kutattunk. Összekevertem két
ingatlanhirdetést, és így szándékom ellenére Hercegha
lomba vezetett utunk, amelyet viszont ma már csöppet
sem bánok. Nagyon megszerettem ezt a közeget, és már
el sem tudom képzelni, hogy máshol éljek.
Hogy indul el egy olyan kezdeményezés, hogy segítsünk a kórházak dolgozóin?
Egy, főleg budapestiekből álló Facebook csoportban lát
tam egy falubeli (Makranczyné Vadász Ildikó) és egy
biatorbágyi anyukával (Mogyorós Mariann) együtt egy
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kérést, hogy a vírushelyzet miatt fennálló nehéz körül
ményeket mintegy enyhítve, küldjünk süteményeket a
kórházak dolgozóinak. Mi hárman ezt a szép gesztust
gondoltuk kicsit tovább… Kihasználva a technika segít
ségét, elkezdtünk mi is felhívásokat megosztani, hogy
aki tud, segítsen különböző adományokkal. Így Herceg
halmon túl már Pátyról, Zsámbékról és Biatorbágyról is
érkeznek felajánlások.
A felhívások után rögtön megkerestek benneteket?
Igen. Herceghalomban is nagyon sokan jelentkeztek és
hozták a különböző adományokat. Az egyik héten annyi
csomagot kaptam itt helyben, hogy be kellett szervezni
még egy autót, hogy a környező településekről is eljusson
a felajánlás a kórházba. Nagyon hálásak vagyunk ezért a
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És jut némi bíztató, kedves szó is.
Igen. Mint ahogy azt a felhívásunkban is jeleztük, nagyon
örülnek a termékek mellett mindig egy-egy szép, tá
mogató gondolatnak, rajznak, versnek, amelyek lelkileg
szintén nagyon sokat jelentenek számukra. Készítettek
is egy nagy tablót, ahova felrakták az üzeneteket, hogy
minden nap erőt adjon nekik.
Hogy jut minderre időd egy 11 és egy 1 éves kislány mellett?
A pici miatt ugyan eléggé le vagyok kötve, de itthon va
gyok, így folyamatosan tudom fogadni az adományokat.
És van egy nagyszerű férjem, aki mindenben támogat, így
neki köszönhetően a szombatomat rááldozhatom a szál
lításra. De ez talán nem is áldozat, hiszen nagyon boldog
pillanatokat élek át, amikor átadom a csomagokat a kór
ház dolgozóinak.
Indulás előtt

hihetetlen összefogásért, de szerintem a Szent Imre Kór
ház dolgozói még jobban azok.
A szándék elsősorban az volt, hogy a Covid részlegen
uralkodó helyzeten enyhítsetek egy kicsit. De ma már
az egész intézmény tud rólatok…
Nem csak rólunk, hanem arról is, hogy milyen nagysze
rű emberek élnek Herceghalomban, vagy a környékün
kön. Egyébként valóban, a kiinduló pont az volt, hogy az
adományokkal jelezzük a Covid részlegen nap mint nap
harcot vívó egészségügyi dolgozóknak, hogy hálásak va
gyunk azért, amit értünk tesznek. De a sok jószándékú
embernek köszönhetően ma már minden osztályra jut
nak csomagok. Sőt, már az egyedülálló, vagy rászoruló
betegeknek is.
Bakó Nikoletta
Makranczyné Vadász Ildikó

Fotók: Kristóf István

Meddig lehet ezt csinálni?
Ameddig szükség van rá. Várjuk továbbra is a felajánláso
kat, hiszen a dolgozók elmondása szerint az elmúlt egy év
során nem érkezett annyi segítség a Szent Imre Kórház
nak, mint ebben az egy hónapban tőlünk. Mindemellett
bővíteni akarjuk a támogatottjaink listáját is, így most
már a Szent Rókus Kórházzal is felvettük a kapcsolatot,
hogy nekik mire lenne szükségük.
Nagyon jó érzés, hogy ha néha vannak is széthúzások a
faluban, de ha az élet úgy hozza, össze tudunk fogni, és
nem is akármilyen szinten. Nagyon köszönjük mindenki
nek a jószándékát! Továbbra is keressenek engem, akkor
is, ha csak egy aprósággal tudnak hozzájárulni a csoma
gokhoz, az is nagyon fontos, hiszen sok apróságból lesz
nek a nagy meglepetések. És mert szerintem adni mindig
jobb, mint kapni.
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Herceghalom madártávlatból
Sok mindent elvett tőlünk az új koronavírus-járvány miatt tartó korlátozások
sokasága, ugyanakkor be kell vallanunk, hogy olyan, új energiákat is felszabadított, amelyek arra késztették az embereket, hogy az eddigi életüktől kicsit, vagy
talán nagymértékben más területen próbálják ki magukat és töltsék el hasznosan szabadidejüket.
Csapár Péter herceghalomi lakos is olyan elfoglaltságot
keresett, amely leköti és kimozdítja otthonról, ugyan
akkor - alkalmazkodva a járványhelyzethez - egyedül is
tudja csinálni. Így talált rá és vetette bele magát szívvellélekkel a drónozásba. A sors furcsa fintora azonban, hogy
a járvány ugyan még tart, mégis egy újabb hobbi után kell
néznie, hiszen egy decemberi jogszabály szerint már nem
röpködhet csak úgy.
Az első drónját 2020 májusában vásárolta, hogy aztán a
nyáron minden nap felszálljon. No persze nem a repülőre, hogy utazzon, hanem drónjával a fellegekbe, hogy
képeket készítsen.
Amit az akkumulátorok bírtak és az időjárás engedett,
drónoztam éjjel-nappal. Elég sok feltételnek kell ahhoz
teljesülnie, hogy tudjunk repülni. Fő szabály, hogy 30km/
h-nál nagyobb szélben még a legszélállóbb gépekkel
sincs értelme felszállni, mivel nem lesz stabil. Fotózás
hoz pedig ez az egyik elengedhetetlen alapfeltétel. Ter
mészetesen az eső sem jó, mert egyik gép sem vízálló, és
persze a megfelelő fények is szükségesek egy jó képhez.
Ezeket pedig – hiába akarunk megfelelni a jogszabály
kívánalmainak – nem lehet előre, 30 nappal lebeszélni
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a természettel. Tudom, hogy a drónozás nem játék, nagy
felelősség, hiszen komoly sérüléseket lehet okozni vele.
Bármennyire is stabil, kiforrott szerkezetek, folyamatos
felügyeletet igényelnek.
A magánélet védelméről nem is beszélve...
Igen, nagyon fontos dolog ez is. A lakosság nagy száza
léka fél a drónozóktól. Ezt két szempontból kell meg
vizsgálni. Egyrészt ez a félelmük abból ered, hogy nincs
rálátásuk arra, hogy egy ilyen szerkezet mennyire képes
bekukkantani privát szférájukba. Mindenkit megnyug
tatok, semennyire. Ezek még a kereskedelemben kapható
igen drága gépekkel sem kivitelezhető mutatványok. Az
én gépem sem volt olcsó, mégis zavarta a házakból áradó
rengeteg interferencia. 50 méter magasságból pedig ha
készítek is valakiről egy képet, az, ha csak tudatosan nem
tudja az illető, hogy róla készült, nem lesz beazonosítha
tó. Egyszóval nincs alapja az ilyen fajta félelemkeltésnek.
De azért a drónfelvételeken olyan dolgok is megmutatkoznak település szinten, amelyeket mondjuk, az utcán
sétálva nem veszünk észre.
Hát igen, pont ebből tevődik össze a félelem másik ré
sze. Az illegálisan épített medencék, az építési engedély
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nélkül felhúzott melléképületek és garázsok valóban jól
kivehetőek. De ezek sem indokolják a drónozók üldözte
tését, hiszen ezek egy ingyenes számítógépes program
segítségével már „ezer éve” láthatóak a neten - az ennél
sokkal komolyabb, fizetős eszközökről nem is beszélve.
De hangsúlyozni szeretném, a drónozók célja nem a kuk
kolás és a feljelentgetősdi, hanem az alkotás.
Volt, hogy konfliktusba került a falu lakóival drónozás
közben?
Igen. Helyi netes csoportokban is láttam többször olyan
panaszos posztokat, hogy ki repked már megint a falu
ban. Majd miután kidolgoztam a fotókat és megosztot
tam, sok esetben ugyanazok a posztolók voltak a képek
első lájkolói is. Kicsit visszás volt.

Január óta viszont új szabályozás van érvényben a drónosoknak és a hobbi repülőgép-modellezőknek.
Sajnos igen, gyakorlatilag ki lettünk szorítva a civilizáció
szélére. A mezőn repkedhetünk továbbra is, de ott egy idő
után nem igazán van mit fotózni. Én el is adtam a dró
nomat. Sajnálom, hogy így alakult, mert nagyon sok szép
fotót készítettem fentről Herceghalomról és környezeté
ről. Minden nagyképűség nélkül, én ezt a fajta alkotást is
a fotózás egyik művészi ágának tartom. Talán a képeim
ezt igazolják is. A szigorításokkal szemben szerintem
jobban meg kellett volna ismertetni az emberekkel ezt az
új technológiát, természetünkből fakadóan ugyanis fé
lünk az újtól és ismeretlentől. Bár az is igaz, hogy mindig
akadnak olyanok is, akik visszaélnek dolgokkal. És persze
a tisztességesen eljárókra is vonatkoznak aztán az erre
adott szankciók. Talán most is ez van a háttérben. Nem
zárom ki, hogy ha a jogi háttér letisztázódik, valamikor
még visszatérek ehhez a hobbimhoz, de addig maradok a
földön - dróntalanul.
Fotók: Csapár Péter
drónfelvételek

Fotók: Pixabay
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Mi legyen a tulipánnal
elvirágzása után?
A tulipán elvirágzása után, akárcsak a többi hagymás növényünk esetében, a leszáradt virágszárat el lehet távolítani. Erre főként akkor van szükség, ha a virágzatokból toktermés is fejlődik, hiszen ilyenkor a növények energiájukat nem
a tartalék-tápanyagok raktározására, hanem a terméseik, magvaik kifejlődésére
fordítják.
A zöld növényi részeket, vagyis a leveleket elvirágzás után
se vágjuk le, hiszen így tudnak a hagymák megfelelő men�
nyiségű tápanyagot és ezzel erőt gyűjteni következő évi vi
rágzásukhoz.
A kerti tulipán hagymáit ugyan nem kell minden évben fel
szedni, de sokáig, hosszú évekig nem „szeretnek” ugyan
azon helyen lenni, ezért kb. 4-5 évente szükséges ezt meg
tennünk. A hagymák felszedésének optimális ideje akkor
van, amikor a tulipánok lombja már teljes mértékben leszá
radt; ez általában május végén, június elején következik be,
fajtától függően.
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A felszedést lehetőleg száraz időjárásban végezzük, ezután
pár napig a hagymákat árnyékos helyen szikkasszuk, majd
pihentetése előtt a betegség tüneteit mutató egyedeket vá
logassuk ki. Újraültetésükig tartsuk őket száraz, hűvös (kb.
10 °C), sötét helyen. Erre alkalmas lehet a garázs, pince,
esetleg spájz is. A hagymákat papírzacskóba, papírdobozba,
fa vagy műanyag ládába is tehetjük. A ládákat papírral bé
leljük, így biztosítva számukra a szellőzést.
A pihenőidő leteltével a tulipánhagymákat még a talajmen
ti fagyok beállta előtt ültessük el! Ezt általában szeptem
berben, de legkésőbb októberben szokás elvégezni. A kivá
lasztott terület legyen gyommentes, porhanyós, de legfő
képpen megfelelő tápanyagtartalmú. Az ültetés mélysége a
hagymák magasságának kb. két- vagy háromszorosa le
gyen, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tulipán hagy
máit kb. 15 cm mélyen ültessük el.
A mutatós tavaszi látványhoz nem csak soros, hanem cso
portos, körkörös, félkörös formában is elhelyezhetjük
hagymáinkat, akár az erre a célra szolgáló ültetőkosarak
ban, amelyek megkönnyítik majd a felszedésüket. Kosár
nélkül a hagymák között pár centiméter nagyságú ültetési
távolságot is hagyjunk. A gödröket az ültetés befejeztével
töltsük fel földdel, majd tömörítsük.
A folyamat végeztével másra nincs is szükség, minthogy
türelmesen várjuk tulipánjaink tavaszi megjelenését, hi
szen a többi növényfajjal ellentétben, a hagymáknak nagy
vízmennyiséggel történő beöntözésre sincsen szükség
ilyenkor.
Csorba Virág
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Fotó: Pixabay

Hogyan készítsük fel a leandert
a külső körülményekhez?
Az időjárás jelenlegi hektikus változása miatt még érdemes egy kicsit várni a leanderek kihelyezésével. Enyhébb fagyokat a növény elvisel, azonban a hőmérséklet szempontjából a tartós, nappali 15 °C ideális számára kihelyezéskor.
A leanderek teleltetés utáni kihelyezé
sekor törekedjünk a fokozatosságra, a
növénynek ugyanis nem csak a hőmér
séklethez, hanem a napsütéshez is újra
hozzá kell szoknia.
Először félárnyékos helyre tegyük, hi
szen az erős napsütés leveleit könnye
dén megégetheti. Amennyiben a félár
nyékos helyet nem tudjuk biztosítani a
növény számára, főként a déli napsü
téstől óvjuk, melyet takarással is biz
tosíthatunk. A kihelyezés után pár hét
tel már végleges helyére is tehetjük,
ahol egész nap folyamán kellő nap
fényben részesül.
Kihelyezéskor a leanderek átültetését
vagy hiányzó földjének pótlását is
szükséges elvégeznünk. A növényeket
ilyenkor szoktassuk hozzá a tápolda
tozáshoz is, melyet hetente legalább
egyszer öntözővizébe keverjünk. Nyá
ron naponta akár többször is adhatunk

neki vizet, főként a forró és száraz na
pokon ügyeljünk bőséges vízellátására.
A leander metszésének optimális idő
pontja ősszel, még teleltetés előtt van.
Az ekkor megmetszett növények egy
részt kevesebb helyet foglalnak, más
részt a tavaszi egyenletes fejlődését is
az ekkor végzett metszéssel érhetjük
el.
Amennyiben ősszel ezt nem tettük
meg, tavasszal is megmetszhetjük nö
vényeinket, azonban lehetőség szerint
kerüljük a drasztikus beavatkozást,
hiszen ezzel akár az adott évi virágzás
elmaradását is okozhatjuk!
Növényvédelmi szempontból egész
évben, még a teleltetés során is rend
szeresen vizsgáljuk át egyedeit! A
pajzstetvek kisebb egyedszámú előfor
dulása esetében elegendő a levelek
szappanos vízzel való lemosása, míg a
levéltetveknél egy nedves ronggyal

való óvatos törlés is. Erős fertőzésnél
terjedésüket már csak rovarölő szeres
(pl. acetamiprid hatóanyagú) kezelés
sel orvosolhatjuk. Az atkák terjedésé
nek általában a száraz körülmények
kedveznek, kerti körülmények között
kb. júniusban számíthatunk intenzív
megjelenésükre. A levegő párásításá
val, a lombozat nedvesítésével az atkák
szaporodása csökkenthető. Tömeges
megtelepedésükkor pl. etoxazol, hexi
tiazox hatóanyagú készítményekkel
védekezhetünk, amelyek beszerezhe
tők a különböző gazdaboltokban, ker
tészetekben is.
A leander nevelése körültekintést igé
nyel, különösen azoknál a családoknál,
ahol kisgyermekek is vannak. Fontos
megjegyezni, hogy a virágjaival csábí
tó növény minden része mérgező!
Csorba Virág
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Csíkos kalács –

a nagymama nagymamájától
A kalács finom búzalisztből tejjel, vajjal és tojással dagasztott, kelt, foszlós
bélű, édes ízű sült tésztaféle, amelyet a magyar hagyományok szerint legtöbbször ünnepekre készítenek.

A mi családunkban nagyon sokszor készül kalács, ami lehet
diós, mákos, mazsolás, fonott, fahéjas fátyol, ostoros vagy
csíkos. Kalács tekintetében ezek szerepelnek nálunk a „ka
lácspalettán.” Mindet nagyon szeretjük. Most az igazi
klasszikus csíkos kalács receptjét szeretném megosztani
Önökkel, amit egy szegedi nagymamától tanultam, aki a
nagymamájától tanulta.
Egyszerű és mégis nagyszerű finomság készíthető az alábbi
hozzávalókból:
500 g liszt
4-5 evőkanál kristálycukor
50 g élesztő
75 g vaj
1 csipet só
2,5 dl langyos tej
3 evőkanál keserű kakaópor
esetleg vanília a fehér tésztába
Elkészítés:
A kimért lisztbe keverjük bele a sót és a cukrot. Ezután
morzsoljuk bele a vajat. A langyos tejben futtassuk fel az
élesztőt, majd öntsük a lisztes keverékhez. Dolgozzuk ös�
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sze a tésztát. Ha szép fényes, egyenletes tésztát kaptunk,
felezzük meg. A fehér részbe tehetünk némi vaníliát. A má
sik részhez a kakaóport keverjük el egy kis vízzel, majd dol
gozzuk bele a tésztába. Mindkét tésztát tegyük egy tálba,
takarjuk le és kelesszük duplájára.
Ha megkelt, sodorjuk ki őket ujjnyi vastagra. Ha megvan a
két tésztatéglalapunk, a barnát fektessük alulra, rá a fehé
ret, és óvatos, de határozott mozdulatokkal tekerjük fel a
tésztánkat.
A sütőt melegítsük elő 180 fokra (légkeveréses sütőnél 160
fokra). A feltekert tésztát pihentessük letakarva a tepsin,
míg a sütő melegszik. Kb. 15 perc. Én karikát formáztam a
tekercsemből és kapcsos tortaformában sütöttem meg, de
ez változtatható.
Mielőtt betennénk a kalácsot a sütőbe, kenjük le olvasztott
vajjal vagy tejföllel – így már mehet is a sütőbe. 30-35 perc
alatt gyönyörűen megsül.
Amikor készen van, én még forrón megkenem tejjel, ettől
gyönyörű fényes és puha lesz a héja.
Jó étvágyat hozzá!
Molnár Barbara Eszter
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A hónap
herceghalomi
fotója
Várjuk a herceghalomi amatőr fotósok fényképeit, amelyekről úgy gondolják, szívesen mutatnák meg a Hírmondó ol
vasóinak 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 szerkesz
tő, Kristóf István fotós, Balogh Ádám amatőr fotós) döntése értelmében márciusban „A hónap herceghalomi fotója”
„Tükörkép” címmel Kovácsné Varga Melindáé. Gratulálunk!
Köszönjük a további képet Beck Zsombornak!
A fotókat a szerkesztoseg.herceghalom@gmail.com címre várjuk.

Budakörnyéki kerékpár-turisztikai hálózat
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tizenkét önkormányzata és Zsámbék város megbízásából a Zsámbéki-medence térségének turisztikai lehetőségeire fókuszáló kerékpárforgalmi hálózati terv készül.
A november óta készülő hálózati terv célja, hogy a további
akban minden kerékpáros vagy éppen közúti, vasúti pro
jekt egy jól kiérlelt, átfogó kerékpárúthálózati elképzelésbe
illeszkedjen, a kerékpárúthálózati célokkal összhangban
épüljön meg. A terv elkészítése jelentős előkészítő munkát
igényelt – a feladattal megbízó szakértő team összegezte a
tervezési terület kerékpáros közlekedésének helyzetét, a
kerékpáros forgalom fő célpontjait, a forgalmi irányok ke
rékpározhatóságát. Az elemzések és a lakosságot is bekap
csoló kérdőíves válaszok alapján, illetve alapos szakértői
egyeztetések útján jött létre a tervjavaslat munkaközi
anyaga.
A tervjavaslat aktuális változata magyarázatokkal ellátott
PDF tervrajz formájában az alábbi linken érhető el:

Megszületett

http://budakornyekitarsulas.hu/nyilt-megvitatasra-bo
csatjuk-a-budakornyeki-kerekpar-turisztikai-halozattervjavaslatat/
Az év eleji internetes kikérdezés több mint ezer válaszának
eredményeiről is tájékoztatást ad a tervjavaslatot megala
pozó tanulmány.
Erre és a tervjavaslatra vonatkozóan a kerekpar@bonum
via.hu címen várják a javaslatokat.
A szakértői anyag 2021. május 06-án 17:00 órakor – inte
raktív online fórum formájában – nyílt megvitatásra kerül.
(Forrás: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás)

2021. március hónapban

Nagy András és Nagyné Farkas Mária kisfia, Nagy Ákos Zalán

Isten éltesse őt!

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

Klíma és hőszivattyú berendezések
telepítése, karbantartása és szervizelése.

Elérhetőség:
Sánta András
Tel.: +36/20-247-6819
klimaherceg@gmail.com
www.facebook.com/hercegklima

Szezon előtti klíma karbantartási árak:
1 db split klíma karbantartás 10.000 Ft
2 db split klíma karbantartás 18.000 Ft
3 db split klíma karbantartás 25.000 Ft
Duál gép karbantartás 15.000 Ft

