nek, így Elisabeth és Joris általában felváltva főznek.
A környék kiválóan alkalmas a túrázásra, kerékpározásra
– bár bicikliutak még nincsenek – , valamint a lovaglásra
is. Egyelőre csak néhány lovat tartanak, de a fejlesztési
tervek között egy komoly lovarda megépítése is szerepel. Mert a két holland mer nagyot álmodni.

Ökoturizmus felsőfokon
Egy kb. 2 millió euró (bő félmilliárd forint) értékű terv
megvalósítása a cél. A szakácsi holland ökuturisztikai falu
Elisabeth elképzelései szerint 16 különálló vendégházból, valamint egy központi kis szállodából és wellnessközpontból áll majd. Nem kell persze gigantikus építményekre gondolni: meglévő, felújításra szoruló házak
összekapcsolásáról és a helyi építési hagyományokat

Szakácsi romagyerekek: nekik talán már nem segélyen kell
majd tengődniük

Cickafark

Mindenütt a réten, az utak mentén
találkozhatunk az apró fehér fészkes
virágzatú cickafarkkal. Bevallom ez az
egyik kedvenc gyógynövényem, olyan sokféle módon lehet hasznosítani.

A veteményesbe ültetve valóságos kis bokor
lesz belőle. A körülötte
növő zöldségek szépek és egészségesek lesznek tőle. A
hasznos rovarok odacsalogatásával távol tartja a
növények kártevőit. Ha egy csokrot rádobunk a
komposztra, elősegíthetjük az ott felhalmozott
anyagok lebomlását. Míg a rózsaszín virágos
cickafarknak nincs gyógyhatása, addig a fehér
virágos tobzódik a jó tulajdonságokban, s ezért
mindenkinek csak ajánlani tudom a gyűjtését.
Szedésekor ne felejtsünk el kesztyűt húzni, mert az
érzékeny bőrt irritálhatják a tömény hatóanyagok.
Kétszer szedhető: először júliusban, másodszor
október tájékán. A növényt 5-6 cm-es szárrésszel
akkor gyűjtsük, amikor a virágok már kinyíltak.
Hatóanyagát elsősorban a benne lévő illóolaj
adja, amit - csak mellékesen jegyzem meg - az
aromaterápiában eléggé borsos áron árulnak.
(Milyen jó lenne a falunak egy kis desztillálógép!)
A benne lévő gyulladáscsökkentő kamazulén is a
desztilláció során keletkezik. Ettől válik az olaj szép
kék színűvé. A szárított növény illóolaj- és azuléntartalma a szedés után még jó ideig megmarad.
Tehát mindenképpen érdemes a télre is szárítani
belőle. A cickafark tartalmaz még cserzőanyagot,
keserűanyagot, flavonokat és természetes hormonhatású anyagot, ösztrogént. Ösztrogén

Ki se c se t

a történelemben 6.
Pacséri Károly 1900-ban könyvet jelentetett
meg Nógrád vármegye népoktatásának történetéről. Kis-Ecsetről az alábbiakat idézi a falu
történelmét feldolgozó munkájában Végh
József rétsági helytörténész: „A község lakosai
néhány év előtt még tót anyanyelvűek voltak,
ma azonban már teljesen megmagyarosodtak.” A lakosok száma 206, mind római
katolikus. A tankötelesek száma 35, ezek közül
mindennapi tanköteles 26, ismétlő 9. Vallásra
nézve 31 katolikus, 9 ágostai evangélikus és 1
izraelita. A tankötelesek közül 23 jár iskolába.
A községben római katolikus iskola működik
egy tanteremmel és egy tanítóval. Az épület
nem felel meg a törvény kívánalmainak. Az
iskolában a tanító csekély javadalmazása
miatt évek hosszú során át képesítetlen
egyének tanítottak. Az államsegély révén
vált lehetővé képesített tanító alkalmazása.
Az iskola okleveles tanítója Zalka Zsigmond,
az országos tanító nyugdíjintézet tagja.
Tannyelve 50 éve magyar, felszerelése hiányos.
Mindennapi tanulóinak tíz évi átlagos száma
20, az ismétlőké 10.

hatása miatt én különösen a nőknek ajánlanám
menstruációs zavarok esetén. A vele készült tea
kúraszerű fogyasztását a természetgyógyászok
gyulladáscsökkentő, hámosító, vérzéscsillapító és
antiszeptikus hatása miatt szájüregi és gyomorbélnyálkahártya fekélyek kezelésére javasolják.
Akinek alacsony a vérnyomása, vigyázzon, mert
a növénynek enyhe vérnyomáscsökkentő hatása
is van. Vizes kivonatát még emésztés segítésére,
az epeműködés fokozására és szélgörcs ellen
is fogyaszthatjuk. Nekem nagyon kedvezőek
a tapasztalataim a külsőleges felhasználásával
kapcsolatban: égési sebek, ekcéma, a bőr és a
nyálkahártya gyulladásos betegségei, aranyér
esetén. Daganatos betegek azonban nem
fogyaszthatják!
A gyógyteák hatóanyagokat tartalmaznak, ezért
csak indokolt esetben és folyamatosan csak
maximum 3 hétig tanácsos azokat fogyasztani.
Ezt követően feltétlenül szünetet kell tartani.
Az ajánlott mennyiség általában: 2 dl vízre 1
evőkanál növény, amit miután leforráztunk,
legalább 10 percig hagyjunk állni, majd szűrjük le s
gyomorproblémák esetén étkezés előtt fél órával
fogyasszuk. Napi 3 pohár teánál többet ne igyunk.
A langyos teával a nehezen gyógyuló sebeket
lehet borogatni. A növény illóolajából pár cseppet
természetes anyagokból (zsírok, olajok) készült
krémekbe lehet belekeverni.
M a r ko v i c s Ve ra

1911-ben a Borovszky monográfia szerint báró
Buttler Ervinnek és Kilián Herminnek volt itt
nagyobb birtoka. Az említett forrás ezt írja a
településről: „A nógrádi járásban, a Cserhát
alatt fekszik. Magyar kisközség, 49 házzal és 233
róm. kath. vallású lakossal. Postája Kétbodony,
távírója és vasúti állomása Becske.”
Az 1934-ben megjelent Ladányi-féle monográfia az alábbi nevezetes személyiségeket
sorolja fel:
ifj. Kilián Ottó földbirtokos, okleveles vegyészmérnök. Gyönkön 1901-ben született,
a Ludovika Akadémián tett érettségit, katonai pályára készült, de a kommün után a műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett
1925-ben. 1926-ban került Kisecsetre, s itt átvette
Kilián Hermin birtokának vezetését.
Kozma Lajosné született Hecskó Gizella okleveles
tanítónő, merényi születésű, a középiskolát
Bonyhádon, a tanítóképzőt Cinkotán végezte.
Simontornyán kezdte meg pedagógiai működését, 1929 óta tanít Kisecseten, 1930-ban
ment férjhez Kozma Lajos tisztviselőhöz. Zachár
János községi bíró, gazdálkodó. Kisecseten, 1880ban született, előbb atyja mellett gazdálkodott,
35 év óta önálló gazda. 2 év óta a község bírája.
Az orosz és olasz fronton harcolt, háromszor
megsebesült. Bronz vitézségi érme, és Károly
csapatkereszt kitüntetése van, Neje, Szilfai Mária.

Ezzel végéhez ért a Kisecset történelmét bemutató sorozatunk, de szándékunk, hogy a falu
múltját tovább kutassuk. Ehhez nagy segítséget jelentene, ha minél többen osztanák meg
velünk ismereteiket a falu két háború közti életéről, a háborús évekről és a háború utáni
időszakról. Korabeli fényképeket is szívesen közölnénk. Utóbbiakról helyben fotót készítünk,
nem kérjük kölcsön őket! Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen folytatják a történetet!

követő új épületekről van szó, összesen mintegy másfélszáz szálláshellyel.
Mondani sem kell, hogy mind a beruházás, mind később az ökoturisztikai falu üzemeltetése emberek
tucatjainak adhatna munkát, tisztes megélhetést biztosítva. Elisabeth eltökélt szándéka, hogy a beruházás
munkáival környékbeli vállalkozókat bíz meg, a napi
feladatokra pedig szakácsi embereket, persze zömében
romákat tanít be és vesz majd fel. Már most is tucatnyi
embernek ad hosszabb-rövidebb időre szóló munkát,
és jók a tapasztalatai a roma munkavállalókkal.
Utóbbiak szintén boldogan dolgoznak a hollandusoknak, akik, mint hallottuk, emberszámba veszik őket.
Elisabeth terve, papíron nagyszerűen mutat, ám egyelőre nincs építési láz Szakácsiban. Az ok tipikusan hazai:

Alvégtól

a magyar bankok annak ellenére sem hajlandóak garanciát adni a beruházáshoz, hogy Elisabethék holland
házi bankja tökéletesnek találta az üzleti tervet, és kész
annak finanszírozására. Mint megtudom, Elisabeth több
hazai bankkal tárgyalt, de csak egy volt hajlandó kiküldeni képviselőjét a helyszínre, hogy ott tájékozódjon a
beruházás körülményeiről. – A bankár sajnos eltévedt,
és amikor látta a faluban a mélyszegénységet, azonnal
visszafordult. Később felhívott telefonon, és azt mondta,
hogy ez a település halálra van ítélve, nem adnak garanciát fejlesztési hitelre – meséli.– Minket hollandokat
azonban nem olyan fából faragtak, hogy feladjuk. Az
akadályok azért vannak, hogy leküzdjük őket, mondja
búcsúzóul az alighanem genetikailag derűlátásra programozott holland asszony.

II. évfolyam, 4. szám

A kisecseti
civil
szféra
fóruma

isecseti

2011. július–augusztus

HÍRMONDÓ

L é d e r e r Pá l

a felvégig

A palóc konyha kincsei 6.
A kisecseti receptkörút következő állomása Vecserek Ildikó konyhája volt, ahol megtudtuk, hogy a friss kecskesajt nem csak önmagában finom csemege, hanem a sütésnek-főzésnek is kiváló
alapanyaga lehet – és azt is, hogy a reneszánszát élő bazsalikomot
palóc földön ,,bazsalicskának" becézték! Ajánlatunk tehát...

Kecskesajtos sült tészta
bazsalicskával
Hozzávalók (4 személyre)
A tésztához:

50 dkg száraztészta (rövid cső)
20 dkg kecskesajt
1 fej fokhagyma
5 evőkanál (oliva)olaj
1 csokor petrezselyem
1 csokor friss bazsalikom

A mártáshoz:
20 dkg füstölt szalonna
5 dkg vaj
5 dl tej
2 dl tejföl
3 evőkanál (zab)liszt
2 tojás
só, bors

A tésztát sós vízben félpuhára főzzük, lecsöpögtetjük, aztán félretesszük.
A szalonnát serpenyőben megpirítjuk, majd zsírjából kivesszük. A zsírhoz
hozzáadjuk a vajat és megfuttatjuk benne a lisztet. Fölengedtetjük a tejjel, sózzuk, borsozzuk és besűrítjük. Az így előkészített mártásba olvasztjuk a lereszelt kecskesajtot.
A zúzott foghagymát olivaolajban megfutattjuk, majd hozzáadjuk az
előzőleg felaprított zöldfűszert, és mindezt szintén a mártáshoz adjuk.
Tűzálló edényben egyenletesen eloszlatjuk a tésztát, a mártást és a pirított szalonnát, majd az egészet előmelegített sütőbe tesszük, és 25–30
percig magas hőfokon sütjük, míg
a tészta teteje
meg nem pirul.
Ezután tálalhatjuk.
Friss kadarkával,
esetleg könnyű
vörösborral ajánljuk.

Jó étvágyat!

Gyógyítóvers 2.
Bakos Ferenc mátészalkai parasztorvos előző számunkban közölt versének néhány további részlete
Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bőven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle,
"Krumplipüre" nem jó, vízben van az főzve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.

.

Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod,
Sült krumplin olajjal lehet csak gyógyulnod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,
Szigetelő fedőt kap az az olajtól.
Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.

Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya,
Megesik, hogy meghűl olykor a mellhártya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprő magját kifőzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.
Tetős evőkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre,
Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve.
Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre.
Idd reggel mint teát, egész nap mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.
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Következő lapszámunk 2011. októberében jelenik meg!

Nyár elején, a falu határában, a sekély vizű tavon megtelepedtek a vízimadarak. Először a fehér kócsagok vertek tanyát, aztán később, nyár derekán egy szürkegém is csatlakozott hozzájuk.
Aki arra jár láthatja, jól megférnek egymással, viták és vádaskodások nélkül, békésen élnek a közös tavon. Legújabban pedig már egy feketególyát is befogadott a vízi közösség.

P

Pampuska, a névadó csúcsformában jelent meg a tiszteletére rendezett ünnepen.
Könnyed volt, arányos, gyönyörű barna,
levegős és finom, az ízes baracklekvár bóbita
pedig végképp felejthetetlenné tette. Tegyük
hozzá mindjárt: a felvezető nagyszerű gulyás
méltó hirnöke volt érkezésének.
A napfényes délutánban felszabadult, vidám
arcok, jókedvű sokaság, a színpadon változatos és igényes szórakoztató műsorszámok, a
réten elégedett és hálás közönség. Röviden
ilyen volt a 4. Kisecseti Pampuska Fesztivál.
A falu lakói közül szinte mindenki eljött, de
a szomszédos településekről is sokan ellátogattak hozzánk. Az idei fesztivál sikere
várhatóan tovább erősíti rendezvényünk ismertségét és népszerűségét...

Fesztivál

4.KISECSETI

Pampuska
2 011

kisecset.hu

Tisztelt Szerkesztőség!
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A Kisecseti Hírmondó II. évfolyam, 3. számában (2011 május-június) nagymamámmal kapcsolatos, Ilka néni 99 éves című írásukra szeretnék reagálni.
Termann Andrea vagyok, Terman Dezsőné, Ilka néni unokája, egyben legközelebbi egyenes ági, élő rokona. Budapesten élek és dolgozom. Nagymamám hadiözvegy, egyetlen fia,
édesapám, Termann Sándor 21 éve meghalt.
A Hírmondóban megjelent köszöntőt nagymamámmal együtt jóleső érzéssel olvastuk. Az írottakkal
kapcsolatosan el kell mondanom, hogy bár jelenleg a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház Ápolási
Osztályán van, állapota, különösen szellemileg korát meghazudtolóan jó. Nagymamám ma is eleven
eszű, beszédes asszony. Annak ellenére, hogy a faluját soha nem hagyta el, élményekben gazdag életet
élt, és a megélteket ízes tájszólással, szófordulatokkal, szóösszetételekkel mindig szívesen idézi fel.
Amennyiben beszélgetni szeretnének vele, kérem hívjanak fel telefonon, hogy a beszélgetés idejét,
helyszinét pontosíthassuk.
Üdvözlettel: Termann Andrea

Kedves Andrea!

Köszönjük jelentkezését és felajánlott segítségét a találkozó megszervezésére és a beszélgetés megkönnyítésére vonatkozóan. Természetesen örömmel élünk vele, és kérésének megfelelően telefonon
keresni fogjuk. A találkozóról pedig következő számunkban beszámolunk.
Tisztelettel: a szerkesztőség

Örömmel fedeztük fel, hogy Kisecsetnek végre
működő, hivatalos honlapja van. Így most már
az interneten böngészők is első kézből szerezhetnek információkat, és láthatnak képeket a
faluról és környékéről.
Külön említést érdemel az oldal tiszta, elegáns
megjelenése, a jól áttekinthető tartalmak és a jó
kezelhetőség. Az eligazodást a tájékozatlanabb
látogatók számára az oldal készítője még egy
szellemes linkkel (melléklettel) is megkönnyíti.
A honlap szerkezete már egyértelműen mutatja
a széleskörű, átfogó és folyamatosan aktualizált
tájékoztatás igényét. Természetesen a tartalmak
egy része még feltöltésre vár, és komoly mun-

Ismerjük
meg
egymást

Nyereg nélkül, mezítláb

nyos állattartó, pásztorkodó
életforma, és az ebből táplálkozó ősi művészeti, nyelvi,
zenei, kulturális hagyomány.
– Ezek szerint a népzene is érdeklődési körébe tartozik?
– Igen, de nemcsak mint befogadót érdekel.
Barátaimmal mi magunk is gyakran zenélünk. Én
többnyire hegedülök, de szükség esetén más népi
hangszeren is szívesen játszom.
– Mindemellett mire jut még ideje? Az ablakból,
a legelésző lovakat látva egy dologra még
biztosan...
– Igen, a természet közelsége mindig meghatározó
fontosságú volt számomra. Gyermekkoromtól
vitorlázok, sízek és lovagolok. A lovak különösen
kedvesek a számomra. Sajnos eleinte el-elkóboroltak, bosszúságot okozva ezzel a helybélieknek. Felmenőim minden generációja városlakó
volt, én vagyok az első, aki a falut választottam,
így az alapoktól kellett tanulnom az állattartás for-

ime

Sámsodi Kiss Gergely házat épít

kát és szervezettséget igényel majd a naprakész
működtetés is, de a kezdetek bíztatóak!
Működtetése az általános információk közlése mellett lehetőséget adhat egy élő kisközösségi fórum
létrejöttéhez is, a könnyű és gyors kapcsolattartáshoz, ahol a faluban élők, az onnan elszármazók,
esetleg külföldön élők szinte „órakész” híreket kaphatnak, és küldhetnek egymásnak, vagy az egész
faluközösségnek. Erről az idősebbeknek sem kell
lemondaniuk, ha az internetet használó fiatalok segítségére számíthatnak. Mindenesetre már most is
érdemes ellátogatni a www.kisecset.hu címre, és
például bekukkantani a falut és környékét bemutató szép képgalériába.

Baráti beszélgetéseken gyakran vetődött fel, hogy még ha egymástól távoli, méreteikben
és földrajzi jellemzőikben különböző vidékek is, mégis csak van valami rokonság Erdély és
a nógrádi táj között. Ez juthat eszébe annak is, aki a keskeny úton haladva megpillantja a
lombok közt az építész házát.
Bár a ház még nincs egészen kész, már kényelmesen
lakható. A hagyományos palóc építési technikának
megfelelően vertfalú épület, bizonyos egységei
azonban gerendaházként épültek. A két féle építési technika jó arányú találkozása, a természetes
anyagok használata harmonikus, a tájba szépen
illesztett, jól lakható épületet eredményezett.
– Már nagyon fiatal koromtól érdekelt a néprajz, a
népművészet, így nem véletlen, hogy építészként
is érdeklődéssel tanulmányoztam a magyar népi
építészeti emlékeket. Saját házam tervezésénél
is kiinduló pontnak tekintettem ezeket a hagyományokat.
– Mikor és hogyan fedezte fel Kisecsetet?
– Mindig is vonzott a természet közelsége és a
falusi életforma, tíz éve aztán elindultam, hogy
olyan helyet keressek, ahol szívesen letelepednék.
Nagyon sok faluban jártam az országban, míg
végül Kisecseten találtam meg az ideális helyszínt
elképzeléseim megvalósításához. Nemcsak a falu
fekvése, hangulata fogott meg, a palóc hagyományt őrző házak szépsége és meglepően magas
aránya az összes épület számához képest, ami
még megyén belül is különlegesség, hanem az
itt élő kedves, okos öregek, akik közül különösen
a szomszédomban élő Raksányi Anka nénit szerettem meg. Sajnos ő már nincs közöttünk.
– Mi indította annak idején a falu palóc építészeti hagyományt őrző házainak összeírására és
dokumentálására?
– 2004-ben a központi kormányzat rendezési
terv elkészítésére kötelezte az önkormányzatokat.
Ezek többnyire nyűgnek, pénzkidobásnak érezték
a feladatot és csak formálisan végeztették el. Füri
János, az akkori polgármester azonban felismerte,

Képeslapterv
A táblasorból talán csak a "Romos
út" jelzés hiányzik. A hírek szerint
remény van arra, hogy az Önkormányzat erőfeszítései végre sikerrel járnak, és az út javítása megtörténik. Egyelőre tehát ne küldjük nagy számban, heti rendszerességgel a mellékelt képeslapot
azon megyei és országos intézmények vezetőinek, akik az ügyért
tehetnek valamit!
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hogy ez lehet az alapja a későbbi, átgondolt, az
egész falut gazdagító, értékteremtő fejlesztési terveknek, így tulajdonképpen az ő kérésére, de nagy
örömmel kapcsolódtam be a munkába.
– Ez nem volt kis feladat. Elvégzését mégis
társadalmi munkában vállalta?
– Igen, és a teljes felmérés akkor el is készült. Sajnos aztán a dolgok elakadtak, és nem valósult meg
a minősített házak helyi védelme. Ez azért lett volna
fontos, mert ezeknek a házaknak a tulajdonosai
komoly állami segítséget kaphattak volna a házak
karbantartásához. A közeli Terényben például, ahol
éltek a lehetőséggel, a falu 50 milliós támogatást
kapott 50 régi ház felújításához.
– Kisecset egyik vonzereje a hagyományos palóc
falukép. Sajnos ez folyamatosan veszélyben
van. Milyen lehetőségeket lát ennek az értéknek
a megőrzésére?
– Az egyik legkézenfekvőbb eszköz a megfelelő
helyi építési szabályzat. Ebben pontosan meghatározhatók a faluképre vonatkozó alapvető elvá-

A Johannita rend ifjúsági táborának épületei Terényben

rások. Ennek nem csak esztétikai jelentősége
van – ez azt is jelenti, hogy ha egy háztulajdonos
valamilyen átalakítást tervez, melléképületet,
kerítést, vagy mást akar építeni, nem kell több
tízezer forintot költenie az engedélyeztetésre.
– Az országban már sokfelé állnak épületei, az
utóbbi időben pedig Nógrádban is több terve
megvalósult. Ezek alapján ítélték Önnek 2009ben Az év építésze díjat a megye építészei?
– A díjat nem kifejezetten a megyében megépült
házaimért kaptam, de az különösen megtisztelő
számomra, hogy ezzel a helyben megvalósult terveimet is elfogadta és elismerte a szakma.
– Nem gondolt arra, hogy munkáit az itt lakókkal
is megismertesse?
– De igen, Salgótarjánban, Terényben és Budapesten is volt már kiállításom. Ez nem nagy hely
igényű rendezvény, könnyen megvalósítható, ha
erre lehetőséget kapok.
– Hol érzi még otthonosan magát, ha el kell
hagynia Kisecsetet?
– Nagyon szeretem Erdélyt, most is oda készülök.
A táj vonzásán túl ott még fellelhető a hagyomá-

M e g n y í l t

...pedig a helyzet eleinte, a szakadó esőben
– a gondos előkészületek ellenére is – szinte
reménytelennek látszott.

a

k é t b o d o n y i

Sokat beszéltünk róla az elmúlt években Ecseten, milyen
jó lenne egy kis időszakos helyi piac, ahol a kertekben
termett zöldség, gyümölcs és egyéb termék segíthetné
az élelmiszerbeszerzést és egyben jövedelem-kiegészítést is jelentene a termelőknek.
Július 16-án, ha nem is nálunk, de „nagytestvérünknél”, Kétodonyban megnyílt a Termelői és Kézműves
Piac. A Kultúrház parkjában kirakodott árusoknál
zöldség, gyümölcs, lekvár, méz, kürtős kalács, mézes
kalács, friss sajt, túró és sok más házias finomság várja a vásárlókat. A kézművesek közt fazekas, fafaragó,
festő és egyedi ékszerek, dísztárgyak készítője kínálja
munkáit a látogatóknak.
A piacot minden alkalommal egy-egy látványosság is színesíti. Első alkalommal vásári komédia, a következőn fazekas bemutató várta a felnőtt- és gyermekközönséget.
Koczúrné Halász Judit polgármester, a vásár szervezője
elmondta: – Testületi ülésen vetődött fel a termelői piac
ötlete, az elhatározástól a nyitásig pedig egy hónap telt
el – ennyi idő kellett az előkészítéshez. Örömmel láttuk
aztán, hogy az érdeklődés megfelelt a reményeinknek.
Nemcsak a látogatók körében volt sikeres a kezdemé-

Fotók: Gallyas Gergő

Kétbodonyban!

Vendégfogás a világhálón

Holland falu Borsodban

Szakácsi, az ország egyik legszegényebb aprófalva Borsodban, Miskolctól 45 kilométerre található. 197 lakosa van, többségük
(191 fő) roma. A többiek, kettő kivételével, magyarok. Ebben a riportban a kivételekről lesz szó, akik történetesen hollandok.

p i a c

nyezés, hanem az árusok is elégedettek voltak, és ez
utóbbi a siker igazi fokmérője, hiszen ezen áll, vagy bukik
a piac folyamatos léte. Az érdeklődést mutatja, hogy a
szomszédos településeken kívül Bercelről, Hatvanból,
Héhalomról, Kazárról, Nógrádból és Szandáról is érkeznek árusok.
– A helypénz alkalmanként mindössze 400 forint, további feltétel, hogy az árus őstermelő legyen, illetve hogy
nem élelmiszer árusítás esetén csak egyedi, „háziipari”
termékek kerülhetnek a pultra. Így kívánjuk megvédeni
a vásárt az elbazárosodástól.
A piac továbbra is minden második szombaton várja a
látogatókat, az utolsó piaci nap, az idén, október 1-én
lesz. Jövőre pedig várhatóan már nyár elejétől működtetni fogjuk.
A részvételi feltételek jól mutatják, hogy a piac az önkormányzat részéről nem gazdasági vállalkozás, beindítása
az itt és a környéken élők életminőségét javítja. Működtetését az önkormányzat hamarosan a helyi egyesületnek adja majd át, amely most szerveződik. A jó alapokon
induló együttműködés várhatóan további lehetőségeket is nyit majd Kétbodony életében.
–fa–

Véletlenül jutottam el ebbe a szó szerint Isten háta mögötti faluba, ahol vágni lehet a szegénységet. Kísérőnk,
Siroki László, egy, a térségben tevékenykedő civil szervezet, a Cseröke vezetője szerint a munkaképes korú
lakosság több mint 90 százaléka munkanélküli, akik segélyből, alkalmi munkákból próbálják eltartani magukat.
Életük, ha ez annak nevezhető, a mindennapi túlélésről
szól – mint oly sok sorstársuknak a csereháti régióban és
az ország más részein is.
Szombat délelőtt van, a polgármesteri hivatal - egyúttal ePont is -, zárva, a szatócsbolt zárva, az italbolt zárva
– alighanem az itt élő emberek már minden szükséges
dolgot elintéztek, megvásároltak, ezért nem tart nyitva
semmi, jegyzi meg a tőle elvárható jó adag bölcs cinizmussal barátom. Végigsétálunk a falu főutcáján, amely
valamivel rövidebbnek tűnik, mint a kisecseti Petőfi utca:
terepszemlét tartunk. Mellbe vág az üresen álló, omladozó házak, de még inkább az alig valamivel jobb állapotban lévő lakott épületek, rendetlen udvarok és az utcán
lófráló, ápolatlan gyerekek nagy száma.

Oázis a szegénységben
Aztán kísérőnknek köszönhetően, a főutcától alig ötven
méterre egy egészen más világba csöppenünk: egy tiptop felújított, gondolom, legalább száz éves, vályogból

télyait. Egyébként lovaim is hagyományos magyar
fajta képviselői – kisbéri félvérek.
Ez utóbbival a hagyomány tisztelő házigazda már
senkinek nem okozhat meglepetést, ahogy azzal
sem, hogy elmaradhatatlan kísérője, név szerint
Bogár is ősi magyar kutyafajta, a mudi nemzetség
leszármazottja.
Ha pedig valaki egy nyári estén, a távolban, szőrén
ülő mezítlábas lovast lát nyargalni, biztos lehet
benne, hogy nem képzelődik – Gergőt látja, az
ecseti építészt.
–fa–

egyébként már kifejezetten jól töri a magyart, időnként
ő fordít édesanyjának, aki azért sok mindent megért már
nyelvünkön.

Országjáró

Kéthetenként

A most épülő nagykovácsi református templom makettje

épült parasztházba, amelyben parányi, egyszerre talán
25 vendéget befogadó éttermet alakított ki mostani
tulajdonosa. Az asztalokon csinos üvegvázákban fából
készült színes tulipánok, a falakon néhány festmény, az
egyik sarokban szépen restaurált régi komód áll, a bárszekrény, egy másik sarokban kis, samottos vaskályha
duruzsol, kellemes hőmérsékletet teremtve a helyiségben a hűvösre fordult tavaszi délután. Ami a legjobban
megfog: milyen kevésből is lehet nagyszerűt alkotni.
Elisabeth, a ház gazdája először 2003-ban jött Hollandiából Magyarországra, azzal a szándékkal, hogy egy
ökoturisztikai vállalkozásba vágjon. Hazájában és általában Nyugat-Európában Magyarországnak akkor
igen jó híre volt – magyarázza -, és már első látogatása
meggyőzte róla, hogy elképzelése működni fog: számos
olyan régió van az országban, ahol a természeti környezet szinte érintetlen. Jók a feltételek a természetjárásra,
a túrázásra, akár gyalog, akár kerékpáron, jó a levegő, és
egyelőre – nyugat-európai mércével – az árak sem megfizethetetlenek. Több térséget megtekintett, és végül
azért döntött a Cserehát és azon belül Szakácsi mellett,
mert a táj magával ragadta, és mert a szembeötlő mélyszegénység nem taszította, inkább kihívást és egyben
lehetőséget látott benne. Tudta – meséli -, hogy csak
lassan, fokozatosan lesz képes majd lépegetni, de abban

Megtudom, hogy Elisabethnek otthon jól menő kommunikációs-marketing cége van, amelyet most partnere vezet, aki a vállalkozás hasznát a magyarországi
fejlesztésekre utalja át. Marketing szaktudásuknak köszönhetően nem fáj a fejük amiatt, hogy nem lesznek
vendégeik, nem lesz kellően kihasználva meglévő és
tervezett turisztikai kapacitásuk. A már felújított és berendezett házaikra már most is többnyire kitehetnék a
„foglalt” táblát, és Elisabeth biztos benne, hogy nagyvonalú fejlesztési elképzelései is bejönnek.
Az ötvenes éveiben járó energikus üzletasszony az
árakat a színvonalhoz szabta: egy ház, amelyben
négy-hat ember fér el kényelmesen, heti 1050 euróért
bérelhető, reggelivel (ez fejenként 8–10 ezer forintot
jelent). A vendégek – akik között voltak már finnek,
belgák, németek is – többnyire azonban nem csak ott
reggeliznek, hanem gyakran ebédet és vacsorát is kér-

is biztos volt: megtudja győzni a helybélieket, hogy ha
befogadják, vele esélyhez juthatnak a megkapaszkodásra, a kiemelkedésre.

Értékmentés érzékkel
2004-ben költözött a faluba, abban az évben, amikor
Magyarország az Európai Unió tagja lett. Magyar céget
alapított, és munkához látott: négy parasztházat már
teljesen felújított, korszerűsített, tett összkomfortossá,
úgy, hogy megfeleljenek a nyugat-európai országokban
megszokott normáknak: ez alapvetően egyszerű, de
korszerű fürdőszobákat, ugyanilyen, mindennel felszerelt konyhákat, praktikus és kényelmes bútorokat jelent.
Amit tudott, megőrzött az eredeti épületekből, régi parasztbútorokat – ágyakat, komódokat – vásárolt helyben
és a környéken, és felújíttatta őket. A hiányzó lakberendezési tárgyakat a régiekhez illő, modern, praktikus darabokkal pótolta, a kerteket, ásott kutakat rendbe hozatta,
két helyen kis úszómedencét is építtetett.
Fia Joris építészmérnök. Diplomamunkájának témája
az volt, hogyan lehet a legkisebb ráfordítással a lehető
legnagyobb használati értéket produkálni az építkezések során. A szakácsi házfelújítások alkalmával is ezt az
elvet követik. Nagyszerű terepnek tartja elképzelései
megvalósításához a csereháti kis falut. A fiatalember

Egy palóc ház, amit már a hollandok újítottak fel

Elisabeth, a holland vállalkozó az ökoturista falu tervét mutatja vendégeinek

