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Tavaszi gyógynövényünk

A csalánt urtikának is nevezik. Ez a név utal arra az
égető érzésre, amit a növény kivált, amikor hozzáérünk. Az érintés hatására a növényből hangyasav
válik ki, s főleg ez az anyag a felelős az égető érzésért. A csalán a természetben szinte mindenhol
megtalálható, kisecseti kertekben a patak medre
tájékán ugyancsak sokat láthatunk belőle. Gyógyító célra májustól augusztusig érdemes szedni és
megszárítani a fiatal leveleket, illetve a gyökerét. A
tudományos bizottságok a csalán hajtásának alkalmazását többféle panasz esetén is javasolják:
Minden görcs, akárhol jelentkezik, vérkeringési zavarra utal. Ilyenkor ajánlatos a csalánfőzettel történő lemosás és a fürdő. Kiegészítő terápiaként
reumás vagy artritiszes panaszokban szenvedő
betegeknek kifejezetten ajánlják a csalánnal való
kezelést.
Vesehomok és vesekő megelőzésére is javasolják
a fogyasztását. A tudományos ESCOP bizottság
húgyvezeték megbetegedése és gyulladása ese-
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tén, vagy amikor pang a vizelet (prosztata problémák!), szintén hatásosnak tartja a csalán gyökeréből készült készítményeket (kapszula, filmtabletta,
cseppek). Az eddig felsoroltakon kívül – minden
valószínűség szerint a benne található kis men�nyiségű vas miatt – a csalánt a népgyógyászatban
az egyik legjobb vértisztító és vérképző gyógynövényünknek tartják, ezért sápkór, vérszegénység
esetén is javasolják kúraszerű fogyasztását.
A csalánhajtásból a következőképpen készíthetünk teát: 2 teáskanál apróra vágott levelet 3 dl
vízzel leforrázunk és kb. húsz percig ázni hagyjuk,
majd leszűrjük. A csalánteának nincs rossz íze, nyugodtan megiható cukor nélkül.
Fontos, hogy csalánból készült készítményeket
terhesség és szoptatás ideje alatt nem szabad
alkalmazni, s csökkent szív- és veseműködés
esetén sem ajánlott a csalánnal történő kezelés.
A csalánlevél, csalángyökér készítmények egyes
esetekben gyomor vagy bélpanaszokat, bőrkiütést is okozhatnak.
A fehér árvacsalán csak hasonlít a csalánhoz, de
egyébként egészen más problémákra használhatjuk. Onnan lehet egyértelműen megkülönböztetni, hogy levelei szív alakúak, hegyesebbek
és nincsenek a növényen mirigyszőrök, s ezért
nem is okoz égető érzést. Gyógyításra ennek a
növénynek a virágját használják. A tudományos
vizsgálatok szerint légúti megbetegedések, valamint a száj és a torok nyálkahártyájának gyulladásos elváltozásai, és enyhe bőrgyulladások esetén
számíthatunk jótékony hatására. A növényben
lévő szaponinok határozottan elősegítik a lerakódott hurut felszakadását.

Valkó János 1992-től, 12 éven át volt Kisecset boltos-kocsmárosa. Néhány évig Erika lánya is vele dolgozott, kereskedelmi iskolai gyakorlatát szerezte meg mellette. A kocsma
akkoriban találkozóhely volt, ahol az itt lakók és a hétvégét
a faluban töltők is ismerkedhettek, beszélgethettek egymással. Mondhatnánk úgy is, a társadalmi élet színtere
volt. Ezen szerepét akkor töltötte be legfényesebben, mikor
egy-egy hétvégén János hatalmas fakanalával óriás üstjeit megkondította, és a falu népe felkerekedett, hogy az esti
előadás részese legyen. A pompás repertoár egyik emlékeHozzávalók (4 személyre)
zetes darabja volt a Körmös-velős pacalpörkölt. S bár séfünk
2 kg marhapacal (csíkozott)
gigantikus (50–60 adagos) méretekben alkotott – emléke50 dkg velő
2 db sertés első köröm
zetünkben maradandót, – most arra kértük, hangszerel4 fej vöröshagyma
je a legendás darabot kamaraegyüttesre, hogy olvasóink
1 fej fokhagyma
családi körben is felidézhessék a legendás esték emlékét.
1/2 üveg lecsó
só, bors, majoranna
pirospaprika (csemege és csípős)
ízlés szerint
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A nyers pacalt előfőzzük. Ehhez hozzávetőlegesen
3 óra szükséges. Ha nem csíkozottat vettünk, akkor
kihülés után szeleteljük csíkokra. A vöröshagymát
apró kockára vágjuk, és megdinszteljük. Hozzáadjuk
a lecsót, a fűszereket, és felforraljuk. Beletesszük a
pacalt és a – közben külön, puhára főzött és kicsontozott – sertéskörmöt, annak főzőlevével együtt.
Az egészet készre főzzük, és csak ekkor adjuk hozzá a lehártyázott, áttört velőt, amivel együtt aztán
újabb 15 percig forraljuk. Akkor tálalható. Köretként
főttkumplit ajánlok hozzá.
Jó étvágyat kívánok!
Valkó János

M arkov ic s Ve ra

SPORTSAROK

Kezdődik a bajnokság
A téli teremtornák és erősítő edzések után
az időjárás barátságosabbra fordultával
csapatunk már a szabadba is kimerészkedett. A hivatalos idénykezdet előtt edzőmérkőzésekkel készültünk a bajnokság
tavaszi fordulóira. Volt olyan hét, hogy heti
két mérkőzésünk is volt, magasabb osztályú csapatok ellen. Az időszak nem volt zavartalan; hiányzások és kisebb sérülések is
nehezítették a felkészülést. Tapasztalataink

Tavaszi lendület (Született: március 15-én.)

azonban nem nevezhetők haszontalannak.
Hazai pályán két edzőmérkőzésünk volt, első
a Romhányiakkal, a második a Tereskével.
(Képeink ez utóbbin készültek.)
A tavaszi bajnokság első hivatalos mérkőzésén, március 25-én, vasárnap, Ipolytarnóc
csapatát fogadtuk. Az összecsapáson igazából egyik fél sem tudott meggyőzően
felül kerekedni,így a végeredménye 1:1-es
döntetlen lett.
Glózik László
Légiharc a kapu előtt

K e d v e s

O l v a s ó !

Végre megérkezett a tavasz! Lassan virágba
borulnak a kertek, a rétek, az erdők, megújul
a természet, és a frissítő tavaszi áramlatok a
Hírmondó szerkesztőségét sem kerülik el.
Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy mogorva férficsapatunk lapszerkesztői munkájába
mostantól két új szerkesztő is bekapcsolódik,
Kacsári Éva és Pribelszky Mónika személyében. A lap indulása óta mindkettejüktől na-

gyon sok segítséget kaptunk. Helyismeretük,
felkészültségük, és a falu közössége iránti elkötelezettségük nélkül, a Hírmondó eddig
megjelent számai – erőfeszítéseink ellenére
is – érdektelenebbek lettek volna. Most, hogy
a lapkészítés teljes folyamatában részt vesznek, azt reméljük, hogy a Hírmondó a jövőben még élőbb, még érdekesebb, olvasóink
érdeklődésére méginkább számot tartó lehet.

Kossuth utca, Petofi utca – Kisecset

Nulladik mérkőzés: Hazaiak – hazaiak ellen

Veszélyes közelség

Ilyen is volt – a levegő ura

Kise cse t

Anno

1957-ben készült a csoportkép, a körjegyzőség (Kétbodony–Kisecset–Szente) önkéntes rendőreiről. Középen
Kalmár László őrmester, körzeti megbízott, mögöttebalra Roza Kálmán, közvetlenül fölötte Tomek Frigyes,
a második sor jobb szélén
Tomek Kálmán. Ha a többieket valaki felismeri, kérjük
tudassa velünk.

isecseti
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Minden Olvasónknak

Szép Húsvéti Ünnepet Kívánunk!

Kiadja a Házvilág Kft. 1026 Budapest, Trombitás utca 26.
Szerkesztők: Léderer Pál (felelős szerk.), Kacsári Lászlóné,
Glózik László, Pribelszky Mónika . Fotó és lapterv: Fodor Attila
A szerkesztőség címe: 1026 Budapest, Trombitás utca 26.
Telefon: 06 (1) 331-4207, 06 (30) 932-4588, (30) 515-7049
E-mail: kisecsetbt@t-online.hu . Megjelenik: kéthavonta
Fogyasztói ára: 50 Ft . Az újság éves előfizetési díja: 300 Ft
Az előfizetést kisecseti lakosok számára az Élhető Falunkért
Egyesület díjátvállalással biztosítja.

Következő lapszámunk 2012. júniusban jelenik meg!

Kisecset csekély számú nevesített
közterületének, utcájának éppen fele
a 48-as forradalom és szabadságharc
emlékét idézi. Ezek nevezetesen a
Szabadság, a Petőfi és a Kossuth utca.
E két utóbbi névadója Kossuth Lajos
és Petőfi Sándor országosan is „toplistásak”, hiszen nem akad olyan település, ahol ez a két utcanév legalább
egyszer ne jelenne meg. Így valószínű,
hogy ma Magyarországon 3152-nél is
több utca viseli nevüket, hiszen Budapest több kerületében is van Kossuth
és Petőfi utca vagy tér. A határainkon
túl lévőkről most nem is beszélünk.
Kettejük mellett természetesen a kor
sok kiválóságának – politikusának,
katonájának, írójának művészének, –
nevét tiszteli még az utókor, a népi- és

közemlékezet mégis leginkább kettejük nevéhez
kapcsolja az 1948-49-es forradalmi
eseményeket. Erről tanuskodik a kisecseti Kossuth, és Petőfi utca is.
A forradalom és szabadságharc eseményeiről Önkormányzatunk 2012.
március 15-én, délután 2 órakor tartott megemlékezést a kopjafáknál.

Hogyan is van ez a nonappal ?
„Kéthavilap” lévén Hírmondónk néha csak
késéssel követheti az eseményeket. Most
megjelenéseink két időpontja közé nemzeti
ünnepünkön kívül egy másik nevezetes dátum is esett, a nemzetközi nőnapé.
Az első március 8-hoz kötődő esemény
1857-ben volt, amikor e napon a textilipar
nődolgozói tüntettek emberibb munkakörülményekért és magasabb fizetésért New
York utcáin.
A II. Internacionálé 1910-ben határozott
arról, hogy a nők választójogának kivívása
érdekében nemzetközi nőnapot tartanak.
Ennek nyomán 1911-ben Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban ünnepelték meg a világon először a nemzetközi
nőnapot.
1917. március 8-án Oroszországban nők tüntettek kenyérért és a békéért. Négy nappal
később (nem közvetlenül ezért) II. Miklós cár
lemondott, és a megalakuló polgári kormány
szavazójogot biztosított a nőknek. Azóta ez
a nőnap általánosan elfogadott dátuma, és
az ENSZ ma is e dátummal jegyzi a világnapok között a nemzetközi nőnapot.
Magyarországon az első megemlékezés
1914-ben volt. A Rákosi-korszakban a nap
demonstratív ünneplése kötelezővé vált, de
az azt követő időszakban is – egészen a rendszerváltásig – vállalati szinten, kötelezettségszerűen emlékeztek meg róla. Talán ezért,
vagy lustaságból a nőnapi megemlékezést
ma sokan, mint „kommunista hagyományt”
elutasítják, pedig a nap csak lehetőség arra,

hogy a „férfitársadalom” kinyilváníthassa:
tudja, van a nők ügyében még tennivalója.
Magyarországon – az Európai Bizottság
2006-ban közzétett jelentése szerint – átlagosan 11 százalék az eltérés a női és a férfi
fizetések között, és a nők körében nagyobb
a munkanélküliség. (Ehhez hasonló a helyzet az unió többi tagországában is.) Civil
szervezetek e napon hívják fel világszerte
a figyelmet a nőket érő gyakori erőszakra: a családon belüli erőszak, a munkahelyi
szexuális zaklatás, a prostitúcióra való kényszerítés és a nők elleni erőszak egyéb formáinak áldozataira, akiket a jog ma sem véd
megnyugtatóan, s az elkövetők napjainkban
is nagy számban büntetlenek maradnak.
Mivel az ünneplésről ma már mindenki
szabadon dönthet, mi a magunk meggyőződése szerint (bár lapunk megjelenéséből
adódóan csak késve) – ezúton köszöntjük
minden Női Olvasóinkat – a legkisebbektől
a legidősebbekig!

Most érkezett:

,,Ájj föl a piros márvánkore

fényképek összevetésére, kötetlen eszmecserére, beszélgetésre, azt is remélve, hogy
minden ott felmerülő ötlet, javaslat aztán
tovább színesítheti majd a későbbi nyílt napok programját.
Az első estén, április 27-én a résztvevőket a
disznótoros vacsora várja, melyhez a nyersanyagot az egyesület biztosítja. Annyit kérnek a látogatóktól, hogy aki teheti, üdítőt
vagy más innivalót vigyen magával. A szervezők a későbbiekben erről is igyekeznek
majd intézményes formában gondoskodni.
Tehát az első: 2012. április 27-én, 18 órakor!
Húsvét Hollókőn – inkább már túrista látványosság

Régi húsvétok illata Kisecseten

Fotók: archív

Gyermekkorom idejéből eszembe jut dédnagymamám elbeszélése: „valamikor nem
volt kölni”…az uraság kidobott narancshéját
szedték fel a szeméten és azt áztatták vízbe, az
volt a szagos víz. A templomba menő asszonyok kötényzsebében jobb híján rozmaring
és borsikafű illatozott…
A húsvéti nagyhéten nagy készülődés vette
kezdetét a portákon. A gazdák rendet tettek
az istállókban, a kis házak környékén. A nők

kimeszelték a házat, kimázolták a padlót és a
„falalját”. Szándékosan használtam ezt a régi
kifejezést: magam sem tudtam sokáig, mit
jelent. Aztán életemben talán kétszer volt
szerencsém látni is itt Kisecseten, egyedül élő
idős néniktől, akik sajnos nincsenek már közöttünk. Ilon néni és Nenüs ennek a szokásnak
a tudását is magukkal vitték...
Valaha nem voltak padlóburkolásúak a kisecseti házak. Döngölt föld volt az aljzat, amit
ilyenkor tavasszal húsvét előtt és ősszel, vendégség előtt (Szent Imre ünnepén) mázoltak
újra agyaggal. Régen erre a célra sok „agyigos”
helyet ismertek. Nagy munka volt, és a kinti
tornácos részt is így tartották karban.
A vallás is nagyon nagy szerepet kapott az
ünnep előtti felkészülésben. Az 1970 es években régi archaikus imákat gyűjtött a környéken Erdélyi Zsuzsanna, amiket Hegyet hágék,
lőtöt lépék címmel ki is adott könyv alakban.
E könyvben sok más régi imádság mellett

Jön a vályog reneszánsza?
Egyre többet lehet olvasni egy olyan, újnak mondott építési technológiáról, amely újjáélesztheti a már-már elfelejtett vályogépítészetet. A Szupervályogról van szó, amelynek rögtön több
változata és „feltalálója” is van. Ki tudja, talán lesz olvasóink között is olyan kísérletező kedvű építkező, akinek kedve támad kipróbálni – akár csak egy istálló, egy melléképület erejéig.
A vályogépítkezésnek – sokan tapasztalatból tudhatják ezt Kisecseten is - számos előnye van, mint
pl. az olcsó, szinte mindenhol fellelhető, természetes, visszaforgatható nyersanyagok használata, a falak jó hőtároló képessége, kedvező hőmérséklet- és
páraszabályozása, a kellemes belső klíma, előnyös
épületakusztikai tulajdonságok, stb. Ugyanakkor
van néhány olyan tulajdonságuk, pl. a falak vízérzékenysége és a modern építőanyagokkal szemben

alulmaradó szilárdsága, amelyek miatt a XX. században háttérbe szorultak az építkezésben.
A szupervályog technológia olyan megoldást kínál, amely a régi módszereket az új technológiákkal úgy ötvözi, hogy a hátrányokat kiküszöböljék,
de az előnyöket megtartsák. A szupervályog – vagy
más néven földzsák – technológia több, zseniálisan
egyszerű újítással küszöböli ki a hagyományos vályogépítés hátrányait, visszahozva ezzel ennek az
egészséges, környezetbarát és gazdaságos építési
technológiának a létjogosultságát a modern otthonteremtés alternatívái közé. Ezzel a négy tényezővel erős, a szélsőséges környezeti hatásoknak
is ellenálló, változatos építési formákat lehet létrehozni földből (vagy, ha más nincs, részben akár
szemétből!) egyszerű és környezettudatos módon.
Mi ez a négy újítás?
- a polipropilén zsák vagy cső, amely a nyomóés húzószilárdságot biztosítja: A vályogkeveréket
hagyományos és olcsó – a liszt és a homok zsákolására is használatos - polipropilén zsákokba vagy
tömlőbe töltik a kialakítandó fal helyén (mintha
hurkát töltenének), majd döngölik. A tömlő a zsák
alapanyaga: a hosszú, még elvágatlan, mindkét
végén nyitott cső. Az első, ledöngölt zsáksorra jön
a következő „vályoghurka”, amit szintén döngölnek, és így tovább. A zsák megóvja a benne lévő
anyagot a környezet romboló hatásaitól, (pl. árvíz,
tűzvész, földrengés, szélvihar, stb.), ugyanakkor

szerepel az is, amely mellékelve olvasható.
Nagymamám megkopott emlékeiben kutakodtam, kértem meséljen arról az időről,
amikor még lány volt. „Akkor még jó vót, lyány
vótam fiatal…sok leginy és lyány vót a faluba
nem úgy mind most..”
Húsvét hétfőjén a lányok korán keltek és szaladtak a patakra mosakodni, hogy szépek legyenek egész évben. A szerencsések láthatták,
ahogyan a varjú mosta a fiát a patakban. Ez
egyfajta babona volt akkoriban…Szép ruhában öltözködvén várták a legényeket, akik bizony nem rózsavízzel locsolkodtak. Versmondás akkoriban nem volt divat, az csak később
terjedt el a kölnivel együtt a városiasodó, polgárosodó vidékeken.
A kis és nagylányokat „kútyivízzel” bizony jól
eláztatták, és ezért pálinkát, bort, otthon sütött kalácsokat, sonkát, tojást kínáltak nekik.
Nagy szégyen volt, akit nem sokszor öntöztek meg „hogy el ne hervaggyon”. A szabályos locsolkodás az első templomba hívó
harangszóig tartott, ezután a rest, lusta legényeket be sem engedték a lányos házakhoz.
Az ünnepi mise után délután a lányok ös�lehetővé teszi a fal lélegzését, hiszen a levegőt és
a vizet átereszti. A földzsák falak bevakolva, azaz a
napsugárzástól védve, gyakorlatilag örök életűek.
- a szögesdrót, amely a húzó-, más néven szakítószilárdságért felel: a vályogot tartalmazó döngölt
sorok közé horganyzott szögesdrótot tesznek,
amely mintegy tépőzárként összetartja a sorokat.
- a stabilizáló anyag (ez is a nyomó- és húzószilárdságért felel): A vályogkeverékbe cementet
vagy meszet kevernek (de jóval kisebb arányban,
mint pl. a beton esetében), ami a vályog szerkezetét stabilizálja.
- az ívelt szerkezet, ami a szerkezeti szilárdságot
hivatott biztosítani: A földrengésnek is ellenáll. Ismeretes, hogy a legstabilabb szerkezetek az ívek, a
boltozatok és a kupolák, amelyek esetében a szerkezetre ható erők sugárirányban eloszlanak, és nem
egy ponton terhelik azt, mint az egyenes falaknál.
Ezért fordulhat elő az, hogy a legerősebb egyenes
falakból és födémből álló vasbeton szerkezetek is
kártyavárként dőlhetnek össze egy komoly földrenAz új falazási technika hagyományos épületformák
esetén is alkalmazható

Hol olvaggyon a Boldogságos szép Szűz?
Túl tengeren, aranfán,
Aranfának ágán, annak üdvözült virágján.
Arra méne tizenkét apostol,
Egy sem tudta illetnyi egy angyali szóval,
Arra méne Keresztelő Szent János:
Mit sírsz, rísz, asszonyanyám, Máriám?
Ugya(n) hogyne sírnék, mikor ma vala tellyes
negyven nap,
M(i)őte szerelmes Szent Fiamot nem láttam,
az én Jézusomot.
Ereggy el, asszonyanyám, Máriám, a Paradicsomkertbe,
Ájj föl a piros márvánkőre,
Ott majd meglátod a te szerelmes Szent Fiadot
A zsidók kínozzák,
Szent szakállát szagassák,
Ecettel, epével itattyák,
Az ő szent oldalát vasdárdákkal nyitogattyák,
Szent feje meghajtva,
Szíve megszomorodva,
Így ereggy be (a) fekete föld szine alá,
Az Ádám magvai közé,
Kiálcsd, hirdesd:
Ki ezt az imáccságocskát
Este lefektyibe’,
Reggel fölkeltyibe elmongya,
Boldog lészen az élete,
Boldog a kimúlása.

Kisecseten ma két olyan ember él, akik a legősibb férfifoglalatosságok művelői – nevezetesen a halfogásé és a vadászaté. Előző számunkban Kmetti János segítségével
a közeli vízeket ismerhettünk meg alaposabban, most Kovács Béla a romhányi oldal erdőinek ismerője vállalta, hogy kalauzunk lesz a vadászat világában. Mivel Kisecset területe vadászati szempontból megosztott, és az észak-keleti oldal is sok érdekességet tartogat, ennek felfedezésében őszi lapszámunkban Vörös László lesz majd
segítségünkre, aki a legtöbbet tudja ennek a vidéknek a sajátosságairól, élővilágáról.

Tereske (Nógrád m.), 1970. jún. 28.
Szabó Józsefné Slezák Anna,1897. Romhány (Nógrád m.)

szeálltak és énekelve sétálgattak a faluban. Készültek már az ilyenkor szokásos
„táncmulaccságra”. Mindig más-más udvarában jöttek össze. Itt már étel-, italfogyasztás
nem volt. Cigányzenészeket fogadott a legények csoportja, ezek négyen-öten alkottak egy zenekart. A lányok barátnőikkel és
édesanyjukkal mentek táncolni. Külön szokás nem volt, hogy meddig tartsanak ezek
az összejövetelek, általában mindenki addig
maradt, míg volt táncpartnere és míg bírták
a zenészek. Másnap, húsvét keddjén aztán
már a lányok locsolkodtak…

– Kezdjük a beszélgetést személyes kérdéssel!
Téged ki vitt be az erdőbe?
– Mondhatjuk, hogy én önként mentem, de az
első lépésekre azért várnom kellett egy ideig.
Gyermekkorom óta erdész szerettem volna lenni, aztán mégis műszaki pályára kerültem. Talán
ezért lett bennem még erősebb a vágy a természet közelségére. 1985-ben, házasságkötésem
után egy vadász szomszédságába költöztem, aki
sokat mesélt nekem az erdei világáról – mondhatjuk ő volt a „megrontóm”, de mint említettem,
könnyű dolga volt. Először a somogyi erdőket ismertem meg, még az ő segítségével, aztán már
önállóan, az ország sok más vidékén is vadásztam. Így jutottam el vendégvadászként 1998ban a romhányi Rákóczi vadásztársasághoz, és
akkor találtam rá Kisecsetre is. Mély benyomást

tett rám a falu, az itt élő emberek kedvessége és
a táj szépsége is. Nem kalandoztam tovább, egy
éven belül házat vettem Kisecseten, és azóta, ha
csak tehetem, itt vagyok.
– Úgy látom, a vadászatokon segítőid is vannak, egy simaszőrű foxi és egy szálkásszőrű
tacskó személyében.
– Ez csak felerészt igaz. Korábban is mindig volt
kutyám, ők fajtájukra nézve viszont már valóban
vadászkutyák, de általában csak Manó, a foxi
tart velem. Ő rendkívül tehetséges, szenvedélyes vadász. Melba, a tacskó békésebb feladatot
kapott; ha távol vagyok, ő vigyáz feleségeme,
Katára, és helyettem társaságot is biztosít neki.
Így bizonyos értelemben állandó rivalizálásban
vagyunk...
– Házasságkötésed ideje és vadászéleted kezdete szinte egybeesik. Ez a kettős kötődés soha
nem okozott nehézséget a kapcsolatotokban?
– Nem, Kata kitűnő partner és én is igyekszem.
Lassan a házasságunk 30. évéhez közeledünk.
Két nagy gyerekünk van, ők már a saját életüket
építik, így egyelőre csak ritkán tartanak velünk.
– Ez biztosan változni fog. Van egy bűvös életkor, amikor az ember óhatatlanul újra felfedezi a természetet. Beszéljünk most az erdőről!
Milyen a vadásztársaság területe?
– A terület közel 6000 hektár, és nagyjából a
Szente – Bánk – Nógrádkövesd háromszögbe
esik, ennek észak-keleti határvonalát pedig épp
a kisecseti Kossuth utca adja. (Az út túloldala a
szomszédos Tókerti vadásztársaság kezelésében van, e terület sajátosságairól később majd
beszámolunk.) Az óriás háromszöget a mezőgazdasági művelés alá vont területeken kívül
nagyrészt akác-, tölgy- és cserfaerdők borítják.

(Megjegyzendő, hogy ez utóbbiakról kapta nevét
a hegység, mivel annak idején a cser volt meghatározó fa fajtája, a cser jelenléte azonban ma
már sokkal szerényebb. A Kisecsettől mindössze
másfél kilométerre lévő Cser-hát csúcs neve szintén innen eredeztethető. Szerény, 349 méteres
magasságával a környék legkiemelkedőbb pontja. A hegyhátat ma jellemzően akácerdő borítja.)
– Milyen az állatvilág ezekben az erdőkben?
– A nagyvadak közül a gímszarvas, a vaddisznó
és őz a leggyakoribb, de ritkábban a muflon is
előfordul, pedig ez leginkább a magas hegységekben otthonos. Dámvad viszont nincsen. Az
apróvadat a nyúl és a fácán képviseli. Magas fák
lakói a mókusok és az örvendetes módon újra
betelepülő hollócsaládok. Legnagyobb ragadozónk a róka, a borz, legérdekesebb pedig az
utóbbi időben felbukkant aranysakál. Ez az állat
rendkívül rejtőzködő életet él, nehéz találkozni
vele. Nálunk még nem volt elejtett példánya,
de hangja nagyon jellegzetes, a területen járva
gyakran halljuk.
– Hogyan működik a társaság?
– Jelenleg 14 aktív tagunk van. A vegyes, állami- és magántulajdonú területekért földhasználati díjat fizetünk, a működésünkhöz szükséges költségeket pedig vendégvadásztatásból
teremtjük elő. Az ősztől tavaszig terjedő időszakra nagy mennyiségű vegyes takarmányt
vásárolunk, ezt folyamatosan hordjuk a szórókhoz, etetőkhöz a táplálékszegény hónapokban.
Száraz időben a vaddisznók dagonyázó helyeit
rendszeresen feltöltjük vízzel, és egész évben
gondoskodunk nyalósóról is. Amit lehet, megteszünk a vadállomány egészséges életkörülményeinek biztosításáért.

Egy szép őzbak

A Rákóczi vadásztársaság az 50- es években

Vaddisznó család a " szórón"

Pribelszky Mónika

gés vagy hurrikán során, míg a kupolák épen maradnak. Az építés során még rugalmasan alakítható
szupervályog „hurkákból” könnyedén alakíthatók ki
ívelt falak, boltozatok vagy kupolák, dómok, így
önmagukban - erősítő szerkezet (tartóoszlop, gerenda) nélkül - is stabil szerkezetet hozhatnak létre
az építők.
A hosszú szupervályog tömlőből készült sor
egységes szerkezetet alkot, ezért nagyobb egybefüggő elemeket lehet kialakítani velük, mint a
téglákkal. Az egységes szerkezet stabilabb, hiszen
bármilyen erősek is a különálló elemek, a köztük
lévő falazóhabarcs gyengíti a szerkezetet. Az egymás tetején lévő tömlőket rögzítő szögesdrót rugalmas kapcsolatot biztosít és nagyon ellenállóvá
teszi az épületet a földrengésekkel, talajmozgásokkal szemben.
Ez a négyféle újítás elhagyhatóvá teszi, illetve minimalizálja a drága és nem környezettudatos anyagok használatát, mint pl. a fa- és a vasbeton szerkezetek (oszlopok, áthidalók, födém, tetőszerkezet).
Maga az építkezés pedig tovább egyszerűsödik,
gyorsabbá, és ezáltal olcsóbbá is válik.
Magyarországon, ismereteink szerint két társaság,
a Szupervályog Magyarország és az ökumenikus
Mozaik Misszió foglalkozik – egymástól függetlenül – a vályog korszerűsített változatának elterjesztésével. Előbbi egy kaliforniai szervezet, a Cal-Earth
Intézet együttműködő partnereként tevékenykedik, és az ő technológiájukat népszerűsíti, a másik
a misszió egyik tagja, Ghymes Péter építészmérnök
vályogbálájával kísérletezik.
A Szupervályog Magyarország, mint azt honlapjukon
elmondják, tanfolyamokat indít azoknak, akik maguk
szeretnének majd építeni ezzel a módszerrel.
Forrás és további részletek: szupervalyog.com, mindennapi.hu

A vadásztársak – Béla és
Manó

Kovács Béla kettős eljegyzése

Fotók: Rákóczi Vadásztársaság archívuma

NYÍLT napOK
Az Élhető Falunkért Egyesület és falunk
papja, Guba András kezdeményezte egy
olyan rendszeresen megtartható, közösségi találkozó feltételeinek megteremtését,
ahol a falu lakói minden kötöttség nélkül
összeülhetnek, beszélgethetnek egymással, ahol a közösségi élet természetes formái bontakozhatnak ki. Polgármesterünk
a kezdeményezés mellé állt, így áprilistól
minden hónap utolsó péntekén 18 órától
a faluház nyílt napot tart, amire mindenkit
szeretettel várnak. A találkozókon lehetőség nyílik a falu múltjának felidézésére, régi

Vadászösvényen Kisecsetre

,,

Borz táplálékot keres

Ismerjük
meg
egymást
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– Ezt általában tudják
az emberek, mégis sokan kegyetlenséggel vádolják a vadászokat, hiszen végül mégiscsak lelövik az állatokat.
– Ez így van, de azt talán nem mindenki tudja, hogy a természetes szelekciót ma már csak
a céltudatos vadászat biztosíthatja. Másrészt a
vadászetika minimuma, hogy a szabadon, jó
körülmények között élő vad kilövésekor is arra
törekszünk, hogy az állat legcsekélyebb mértékben se szenvedjen.
– Hát igen, ha ezt összevetjük egy többnyire
szűk élettérben tartott haszonállat felnevelése és vágóhídra szállítása során átélt traumáival, akkor valóban elgondolkodtató az
összehasonlítás...
– Néha aztán különleges fordulatot is vehet
vad és vadász kapcsolata. Úgy 3 éve történt,
hogy az erdő szélén vinnyogó kis hangra
lettünk figyelmesek. A bokrok között egy újszülött vadmalac visított, mert olyan szerencsétlenül szorult a sűrű bozót és a magas fű
kötelékébe, hogy nem tudott önerőből szabadulni, anyja pedig már magára hagyta. Kisza-

Az aranysakál
Európa délkeleti részén, Észak-Afrikában és
Ázsia mediterrán jellegű vidékein őshonos.
Marmagassága 40–50 centiméter, súlya 10–
15 kilogrammnál nem nagyobb. Izmos lába
a farkasokéhoz hasonlóan alkalmas a hosszan
tartó üldözésre, a 40 km/h sebességet akár
egy órán át is képes tartani. Bundája világos,
barnás színezetű, farka és hasi oldala szürkésfehér. Pontos rendszertani besorolása még vitatott; egyesek szerint azonos a nádi farkassal,
azaz a toportyánnal. (Lásd Arany Toldijában!)
Közép-Európában, többek között Magyarországon is gyakori volt a 20. század első feléig,
de1989-ben a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján már, mint Magyarországon
kihalt faj szerepelt. A 90-es években azonban,
feltehetően a volt Jugoszláviában folyó háborúk miatt húzódott északra, és déli megyéinkben újra megjelent. Ma már országszerte
élnek kisebb populációk. Táplálékát jellemzően kisrágcsálók, pockok, erdei egerek alkotják.
Eszik növényeket és rovarokat is, de ha nem
jut táplálékhoz, a vadtetemeket is elfogyasztja. Olykor az emberi települések közelében is
felbukkan, némi húsféle reményében.

badítottuk és magunkkal hoztuk, ha ott hagyjuk, biztosan elpusztult volna. Vadőrünk vállalta
a malaccsecsemő felnevelését. A malac kezdetben cumisüvegből vízzel hígitott kecsketejet
kapott, később aztán változatos malackoszton
növekedett. Ferkó – ugyanis ezt a nevet kapta,
– gyorsan süldővé cseperedett és kitűnően járt
már pórázon is, mikor fejébe vette, hogy gondozója kertjét a maga ízlése szerint alakítja át...
Nagyon elszánt volt, látszott, hogy semmiképp
nem lehet a szándékától eltéríteni. A vadász
addig türelmes felesége ekkor közbe lépett és
válaszút elé állította férjét...
Vadőrünk a malacról mondott le! Mivel pedig
Ferkó már túlságosan megszokta az ember közelségét, egy vadasparkba került. Itt, tudomásunk szertint, ma is boldog, teljes férfiéletet él!

L . P.

Melba, a tartalékos

Tekintélyes teríték Szécsényke mellett

Fodor Attila

