tóth péter • kerttervek
halimba, gyógynövényeskert
„Mégis, hogyan éljen a beteg ember? Teljes erejével akarjon
meggyógyulni… Bízza magát orvosára, de ugyanakkor saját
magára is. Régi történet szól a vándorról, aki csak úgy találhatja meg boldogságát, ha keres egy boldog embert, akinek az
ingét magára öltheti. A vándor sok-sok évi keresés után rátalál
a boldog emberre, akinek azonban nincs inge. … A boldogsá
got és legtöbbször az egészséget is ne mástól várjuk, hanem
önmagunkból igyekezzünk kialakítani.” (Szalai Miklós)
Halimba környéke Magyarország egyik leggazdagabb
gyógynövénytermő vidéke. Egyaránt megtalálhatóak itt a
sík vidéki mezőkön és a mocsaras réteken tenyésző, valamint a hegyek erdeiben élő gyógynövények.
Élete második felében, csaknem fél évszázadon át Halimbán élt és dolgozott dr Szalai Miklós esperes úr, aki
figyelmét a gyógynövények tanulmányozásának szentelve,
az erdők-mezők üzenetét hordozó növényeket meghallgatva hatalmas gyógynövényes tudásra tett szert. Tízezrek

számára gyógyulást hozó teakeverékeit a környéken gyűjtött gyógynövényekből állította össze. Nevéhez fűződik az
országban elsőként a kereskedelemben is megjelenő, így
mindenki számára elérhetővé váló Halimbárium gyógytea
család három évtizeddel ezelőtti megszületése is. Egykori
lakhelye kertjével ad helyet a jövőben a Szalai Miklós Gyógy
növényeskert Bemutató- és Oktatóközpont számára. A
tervek szerint a központban átfogó, rendszerezett bemutatást szolgáló gyógynövényeskert és a ma is működő Szalai
Miklós emlékház mellett többek között gyógynövénymúzeum, üvegház, aszalóval és lepárlóval felszerelt liktáriumos
ház, napkollektoros gyógynövényszárító, 20-40 fő befoga
dására alkalmas foglalkozó helyiség is helyet kaphatnak.
A Gyógynövényeskert a jövőben méltón őrzi majd a
„halimbai esperes” hagyatékát, elősegíti a településhez és az
egész környékhez kapcsolódó gyógynövényes hagyományok felélesztését, bemutatását és elterjedését, és az emberek
természettel való személyes kapcsolatának erősítését, a
szelíd gyógymódok felé történő ismételt odafordulását is.
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RÁCKEVE, SZABADIDŐPARK
Végiggondolva János vitéz történetét, adódnak a helyek,
amelyeken bemutathatók a számunkra fontos kertféleségek
és növénytársulások, a mintákat adó természeti képek. Így
jöttek létre a kert nagy fejezetei kisebbekkel tagolva mint:
a Falu és kertjei; a Temető, mint Iluska rózsakertje; Tatár
ország, a szárazságtűrő növények helye; Taljánország, a
mediterrán és reneszánsz növények kertje; India, ahonnan
toronymagasságból láthatjuk egyben a parkot és a tájat; a
Boszorkánytanya, ahol élő fűzépítménylabirintusban
veszhetünk el; az Óriások földje, ahol sziklakerteket láthatunk; Franciaország, ahol az egynyári virágokban gyönyörködhetünk; Tündérország, ahol az Óperenciás tenger
tavában a vízi és vízparti növényekkel találkozhatunk; a
Zsiványtanya, ahol egy vendéglőben pihenhetünk meg a
zsiványok között.
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