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Fedezzük fel újra!

Sertéscsülök párolt
káposztával és bajor gombóccal

Hozzávalók

(4 személyre)

2 db közepes csülök
2 dl fehérbor
1/2 kg savanyúkáposzta
2 evőkanál kristálycukor
1 dl olaj

A pácléhez:

1 fej összetört fokhagyma
1 dl olaj
1 evőkanál mustár
só és bors (ízlés szerint)

A gombóchoz:
5 db zsemle
2 dl meleg tej
1/2 fej vöröshagyma
10 dkg margarin
1 csokor petrezselyem
2 db egész tojás
1-2 evőkanál liszt
só, bors (ízlés szerint)

A csülök húsát a felhasználás előtti napon a csontokról lefejtjük. A páclé alkotóelemeit jól összedolgozzuk, és a pácot a húsra kenjük. Az így bepácolt
húst másnapig állni hagyjuk. Ekkor fehérbor (vagy
víz) hozzáadásával, sütőben, fólia alatt puhára pároljuk, majd, a fóliát eltávolítva, ropogósra sütjük.
A káposzta dinsztelése előtt a cukrot kevés olajon
megbarnítjuk, ezután adjuk hozzá a káposztát.
A gombóchoz a zsemléket felkockázzuk, majd
ráöntjük a meleg tejet, hozzáadjuk a margarinon
megdinsztelt hagymát és petrezselymet, ráütjük
a tojásokat, és megszórjuk a liszttel. Ízlés szerint
sóval és borssal fűszerezzük. Mindezt jól összegyúrjuk, majd a masszából gombócokat formázunk, és sós vízben puhára főzzük őket.
Tálaláskor a gombócokat a csülök levével meglocsolhatjuk, ügyeljünk, hogy a három alkotó a
tányérokon szépen eligazítva kerüljön egymás
mellé! ...és akinek ízlett, repetázhat!
Jó étvágyat kívánok!
Pali ( Dr. Vojnits Pál )

Veteránok
Kisecseten
ön!

J

2012. július 28-án szombaton különös autókonvoj fordult meg Kisecseten. A látványos felvonulás lapzártánkkal egyidőben történt, ezért
következő számunkban fogunk részletesen beszámolni a rendezvényről. Két kép előzetesként!

Itt az ideje az almaecet készítésének! Miért
hasznos az almaecet fogyasztása? Egyes természetgyógyászok szerint, aki naponta mézes,
almaecetes italt iszik, olyan betegségek kialakulását is elkerülheti, mint a köszvény, az ízületi
gyulladás, a megfázás. Emellett csökkentheti a
magas koleszterinszint és a meszesedés kockázatát is. Hozzátenném azért, hogy persze
arra is oda kell figyelünk, hogy mit és mennyit
eszünk, s mennyit és hogyan mozgunk.
Kimutatták, hogy az almaecet legalább 20 fontos ásványi anyagot – többek között káliumot,
vasat, foszfort, magnéziumot –, nyomelemet
és vitaminokat tartalmaz, azon kívül ecet-, citrom- és tejsav, számos enzim és pektin is kimutatható benne.
A hígított almaecet fogyasztását nemcsak a
betegségek megelőzése miatt ajánlják, helye
van a család konyhájában és a szépségápolás
eszköztárában is.
Otthon magunk is készíthetünk almaecetet a
következő módon: Mivel az almák minőségétől is függ az almaecet minősége, ezért minél
édesebb, ízesebb almákat válasszunk. Fontos, hogy ne legyenek növényvédő szerekkel
kezelve! Az almákat alaposan mossuk meg,
a sérült, hibás részeket feltétlenül távolítsuk
el. Töltsünk meg egy 5 literes tisztára mosott
üveget apró darabokra vágott almával. Az almák héját is használjuk fel. Tegyünk hozzá 1-2
kanál cukrot vagy mézet. Öntsük fel enyhén
meleg forralt vízzel. Tegyünk a tetejére - az erjedés meggyorsításához - 1 szelet - lehetőleg
barna - kenyeret vagy csipetnyi élesztőt. Nylon
zacskóval zárjuk le. Helyezzük meleg helyre.
Pár hét elteltével, amikor az alkoholos erjedés
végbement (almamust), szűrjük át egy másik
edénybe. Most már csak egy tülldarabbal fedjük be az edényt, az ecetsavas baktériumok
munkájához ugyanis oxigénre van szükség.
Pár hónap múlva a kész ecetet kávéfilter-papíron szűrjük át. Mire használhatjuk?

HÍRMONDÓ
FOTÓGALÉRIA

Fotó: archív

Az ecseti konyha kincsei 12. Az almaecet
A Vojnits alkotó páros menüajánlatát Pál most egy
alkatához illő, férfiasan markáns, ám finoman kiegyensúlyozott fogással teszi teljessé. Judit receptje a
családi hagyomány és a korszerű konyha összhangját
teremtette meg, Pál három pillérre komponált "csülkös triója" a közép-európai konyhai hagyományoknak
– a boldog békeéveket idéző – szép összefoglalása.

Betegségmegelőzésre: fogyasszunk naponta
1-2 pohár vízzel hígított (3 dl vízhez 1 evőkanál) almaecetet a bélműködés serkentésére, a
máj méregtelenítő munkájának megsegítésére, s a káros mész- és koleszterinlerakódások
megelőzésére. Súlyos gyomorbetegek nem
fogyaszthatják! Baktériumellenes hatásának
köszönhetően elpusztítja a rothadást okozó
baktériumokat.
Ételek, saláták ízesítésére: különösen ízletes
salátaecetet kapunk, ha fűszereket (rozmaring,
csombor, foghagyma, csili paprika stb.) is áztatunk az almaecetbe.
Bőrápolásra: az almaecetes víz frissítő hatású, hígítva és levendulára vagy rózsaszirmokra
öntve kellemes arctonikot nyerhetünk.
A hígított almaecet felgyorsítja a sebgyógyulást, különösen akkor, ha levendulát is áztatunk benne.
Hajápolásra: hajmosás után almaecetes vízzel öblítsük le a fejbőrt, a hajzatot (2 liter vízbe
1-2 dl almaecetet önthetünk). Korpás fejbőr
esetén rozmaringot vagy csípős paprikát is áztassunk az almaecetbe!
Ma rkovi c s Vera

Mostantól várunk galériánkba Kisecseten és környékén készült fotókat bármilyen témakörben (tájkép, természetfotó,
közösségi esemény, családi ünnep, stb.) mindazoktól, akik
szívesen megosztanák képeiket a Hírmondó olvasóival.
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Világsztárok a szomszédban
C s í k G u s z t á v, a H a r r i e t L e w i s – J o a n Fa u l k n e r – J o a n n e B e l l n ő i é n e k e s t r i ó ( U S A) é s R e g g i e J o h n s o n (C H ) a B á n k i - t ó v i z i s z í n p a d á n

A Bánki Nyár rendezvénysorozatát, idén is – ezúttal kilencedik alkalommal – a Louis Armstrong Jazzfesztivál nyitotta meg. Június 22-én és
23-án a Bánki-tó a swing-dzsessz legrangosabb külföldi és hazai művelőinek adott otthont. A tó környékén egy-egy hangot, ismert dallamot
napközben is fel-felkapott a szél, de az ünnep az esti koncerteken teljesedett ki, ahol a kivilágított víziszínpad mögött az alkonyati táj, a színpad fényeit tükröző hullámok a legtökéletesebb látványt varázsolták a megszólaló zene köré. (A swing eredeti jelentése: himbálás, himbálózás.)

ő lett Armstrong bandájának egyetlen fehér klarinétosa, egészen Armstrong 1971-es haláláig.
Joe Murányit 81. születésnapján Mezőkövesd
város díszpolgárává avatta, és ő ettől kezdve nevezte rendre „matyómagyarnak” magát.

Az első hangok

A folytatás

A Louis Armstrong Jazzfesztivál története 2004ben kezdődött. Karacs Ferenc, a Bánki-tó partján
lévő szálloda tulajdonosa abben az évben indította útjára a rendezvényt, az általa létrehozott
Swing Jazz Kultúráért Alapítvány és a bánki önkormányzat összefogásával.
Az első fesztivált Rókusfalvi Pál társaságában
Joe Muranyi világhírű dzsesszklarinétos nyitotta
meg, aki a fesztivál örökös házigazdája lett.
A 2004-es koncerteken az akkori magyar dixie
és ragtime muzsika élvonalának képviselői léptek fel. 2005-től kezdett a fesztivál nemzetközivé
válni. A sikeres koncerteknek és a kitünő hazai
és külföldi visszhangnak köszönhetően 2009-től
már a műfaj igazi nagyságait is sikerült Bánkra
hívni, 2010-től pedig – a gazdasági válság ellené-

re – már világsztároké a víziszínpad. A siker mögött a szervezők folyamatos áldozatos munkája
és – ettől nem függetlenül – ma már támogatók
sokasága áll.

A r m s t r o n g é s a m a t yó m a g y a r”
“
A fesztivál sikerének titka – a kitűnő zenei produkciók mellett – vitathatatlanul Joe Murányi
jelenléte volt, nemcsak nagyszerű muzsikusként,
hanem olyan varázsos egyéniségként is, akinek
személyes kapcsolatai – a dzsesszvilág nagyságaival – segítették a szervezést, és aki a színpadon nemcsak a közönségnek, hanem az idelátogató muzsikusoknak is szívélyes, kitűnő humorú
házigazdája volt. 2010-ben és '11-ben már nem
tudott eljönni Bánkra, és idén áprilisban, 84 éves
N a g y I v á n ( B e n k ó D i x i l a nd B a nd )

és

korában New Yorkban elhunyt. Fantasztikus
életutat mondhatott magáénak. Apja Mezőkövesdről vándorolt ki Amerikába, Joe már ott
született, családjával a harmincas évek végén
költözött New Yorkba. Itt kezdett klarinétozni,
majd a Columbia egyetemen folytatta zenei
tanulmányait. Aztán válaszút elé került: klas�szikus zenész legyen vagy dzsesszmuzsikus.
1967-ben az akkor már világhírű Louis Armstrong zenekarába klarinétost keresett. Választása, a magyar származású, harmincas évei végén
járó Joe-ra esett –

A IX. Louis Armstrong Jazzfesztivál műsora és
a fellépő művészek névsora méltó volt a bánki
hagyományokhoz. A házigazda szerepét idén
Scott Robinson, Joe Muranyi jóbarátja, többszörös Grammy-díjas zenész vette át, és a bánki
közönség örömére a szinpadon idén is világszínvonalon játszó magyar zenészek, és valódi
világsztárok léptek fel – óriási sikerrel.
A bánki fesztivál meghatározó zenei műfaja, a
szving, ami többek szerint a dzsessz legdallamosabb, legszerethetőbb, legnépszerűbb irányzata.
Aki nem szereti, és következetes akar maradni,
az jövőre kerülje a tószínpadot, mert komoly a
kockázata, hogy azután már minden évben a
közönség soraiban találja magát...
FA
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Hajnal a hegyen

Kisecsetnek valamikor önálló labdarúgó csapata
volt. A kép még ekkor, a nyolcvanas évek elején
készülhetett.
Az álló sorban: Balázs Béla, Bagyinszki Károly,
Medgyesi Kálmán, Gubó István, ifj. Kacsári István,
Baranyai Sándor, Hanula István, Hanula Pál, Hanula
Miklós, id. Kacsári István
A guggolók: Medgyesi László, Manda Gábor,
Megyeri János, Matikovszki József, Zibura László,
Villant Sándor, Benkő Dezső

isecseti

HÍRMONDÓ

Malek Andrea és a Budapest Jazz Orchestra

A k i s e c s e t i f a l u k ö z ö s s é g l a p j a

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. szeptemberben jelenik meg!

Joe Muranyi 81 évesen – 2009-ben Bánkon

Benkó Sándor (Benkó Dixiland Band)

I

TE SZEDD!...szedtük!

Idén is eredményes volt a Te Szedd! országos
mozgalom. Az önkéntesek június 2-án, szombaton országszerte felvették a kesztyűt, hogy szebbé, tisztábbá tegyék környezetüket, és több ezer
tonna szemetet gyűjtöttek össze. Magyarország
legnagyobb hulladékgyűjtési akciója 700 településen, összesen több mint 1500 helyszínen
zajlott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol
tavaly is szedtek szemetet a Te Szedd! önkéntesei, ott idén kevesebb volt a hulladék.

„Kiskálmi ”a juhászatban nagy

2012

Ifjabb Roza Kálmánt Kisecseten mindenki ismeri

Az akcióra előzetesen közel 110 ezren regisztráltak, a gyűjtőpontokon pedig a becslések szerint
körülbelül ugyanennyi önkéntes csatlakozott
hozzájuk. Pontos adatok még nincsenek arról,
hogy hány tonna szeméttől szabadították meg
a környezetet, de a becslések szerint munkájuknak köszönhetően legalább 3 000 tonna hulladék gyűlt össze az idén.
Az akcióhoz Kisecset is csatlakozott, a falu takarításában 23 regisztrált felnőtt önkéntes és
7 gyerek (!) is részt vett. A szétdobált szemét
mennyisége nálunk, az előző évihez képest,
csak kis mértékben csökkent. A Roza Kálmán

Mi is ezt hittük, egészen addig, míg egy kellemes tavasz végi napon – véletlenül épp anyák napja volt - ,
vendégül nem látott bennünket otthonában. Akkor ugyanis kiderült, hogy sok mindent tudtunk erről a
magának valónak tűnő fiatalemberről, de mégsem eleget. Mindenekelőtt azt, hogy bár zárkózottnak tűnik, egyáltalán nem az, legfeljebb nem beszél feleslegesen. Nem könnyű interjúalany; az a fajta, aki legszívesebben „igen „-nel és „nem”-mel, olykor egy „is-is”-sel válaszol. Olyan, mint egy kagyló, amely bezárul, ha
durván közelítesz hozzá, de megnyílik, ha tapintatos vagy…

K

Kálmán szakít rá időt, hogy egy pohár bor mellett leültessen bennünket kellemesen hűvös
konyhájában, és persze főleg az állatokról mesél.
Megtudjuk, hogy az 1963. október 5-én született
gazda már kis gyerekként vonzódott a négylábúakhoz: akkoriban nyulai voltak, de korán megismerkedett az egyéb állatok gondozásának
trükkjeivel is, hiszen a családi ház körül sok mindent tartottak: szárnyast, tehenet, lovakat.

Gyorsan telik a p lató

Támadás a gum ierő d ellen

Régi új barátaink
Talán 18–20 éve történt, hogy Keszeg községen lovagoltam át. A főutcán, a déli napsütésben,
öregember üldögélt. Amikor észrevett, kalapját hátra tolva, így szól: – Nahát, húsz éve nem láttam lovat! Meglepődtem. Aztán belegondoltam – még ha emlékezete csalt is –, nagyot nem
tévedhetett, hiszen a 80-as évekre a magyar faluképből szinte teljesen eltűntek a lovak. Azóta a
helyzet változott. Bár a nagyüzemi gazdálkodásban a lovak valóban elvesztették jelentőségüket, a hivatásos és a szabadidősport területén nőtt irántuk az érdeklődés. Az 1900-as lószámlálás
Magyarországon még közel 1 millió lovat tartott számon. 2010-ben ez a szám csask 60 ezer
volt, 2012-re 70 ezerre emelkedett. Ennek az állománynak negyede már sport célból tartott ló.

Csúcsok, rekordok

Manapság fogatolt lovakkal már a legkülönbözőbb versenyszámokban találkozhatunk, a
hátas lovassportok világa pedig még ennél is
változatosabb, színesebb. Ez utóbbiak ember és
ló legközvetlenebb kapcsolatán alapulnak, s az
ember–ló párosok teljes összhangban a legbonyolultabb feladatok végrehajtására is képessé
válhatnak. Ehhez, természetesen, lovas és ló
hosszú, tudatosan felépített munkája szükséges.
Egy-egy látványos teljesítmény mögött mindig
sokéves, a lovasok esetében gyakran több évtizedes munka és tapasztalat áll.
A lovassport érdekessége, hogy ez az egyetlen
olyan sport, amelyben nők és férfiak együtt,
egymással versenyeznek, sőt a nők gyakran sikeresebbek is a férfiaknál. Ennek valószínűleg
az az oka, hogy azok a nők, akiknek lószeretete
megfelelő lovas tudással és határozottsággal is
társul, alkatuknál fogva általában nem erőből
akarják megoldani a kiképzés során felmerülő
problémákat. Ez a fajta gondolkodás egyébként
– azaz az erőszak elvetése – napjainkban már a
férfi lovasok körében is terjed.

Hogy egy hátasló képességei teljességét megmutathassa, hogy megfelő izomzatra, edzettségre, és ügyességre tegyen szert, ahhoz olyan
tervszerű és folyamatos edzésmunkára van szüksége, mint egy sportolónak. Egy sportló és egy
többnyire csak legelésző, álldogáló, néha kocogó hátas erőnléte és technikai tudása között körülbelül akkora a külömbség, mint egy ülőmunkát végző, nassoló tévénéző és egy felkészülési
szakaszban lévő atléta között.
A lovak különleges adottságairól, képességeiről
fizikai teljesítményük leg-jei nem igazán adnak
képet, sőt érdekes módon a párhuzamos emberi csúcsteljesítményekkel összevetve nem is
nagyok a különbségek. (Meglepő, hogy például távolugrásban mi vagyunk a jobbak – persze
terheletlen háttal!) A legnagyobb hitelesített
sebességet 1945-ben mexikói lovas érte el – ez
néhány tized híjján 70 km/óra volt. A távolugrás
világrekordját 1975 óta dél-afrikai női lovas tartja
csaknem 8 és fél méterrel, a magasugrásét pedig
1949 óta egy chilei lovas 247 cm-rel.
Összehasonlítás-képpen az atlétikai rekordok: a
futásban elért legnagyobb sebesség 63 km/óra
(9,58 mp/100 m), a távolugró világrekord 895 cm,
a magasugró világcsúcs 245 cm.

Fotók: archív

Hatlábas párosok

Háromezer éves barátság
Ló és lovas együttműködése – pontosabban az,
hogy az ember a ló hátára ült –, egyes kutatók
szerint nagyjából 3000 évvel ezelőtt történhetett, bár a háziasított lovat igavonásra, teherszállításra már sokkal régebben is alkalmazták. A ló
és az ember története ettől kezdve, napjainkig,
Lova s p ó l ó m é rkőzé s

még szorosabban fonódott össze – sőt négylábú társaink az emberiség történetében gyakorta
meghatározó szerephez jutottak.
A velük való együttműködést két dolog teszi lehetővé. Az egyik, hogy a lovak társadalomban,
azaz egyfajta hierarchiában élnek. A másik, hogy
intelligenciájuk és érzékenységük képessé teszi
őket egy – a lovas segítségével kialakított – „közös nyelv” megtanulására, illetve az előzőekből
következően ennek elfogadására. A kiképzés
módszerei a múltban égtájanként, koronként
nagyon különbözőek voltak, és nem ritkán bőven átlépték az állatkínzás határát. E téren azon-

Kézi t us a fedet t terül eten

gazdasági, hanem kényelmi okokból, gátlások
nélkül szennyezik a falut és környékét. A falu tisztaságáért, a háborítatlan természeti környezet
megőrzéséért azonban mindenki tehet – azok is,
akik szeretnének egészséges, szép környezetben
élni, ám eddig szó nélkül tudomásul vették a maguk és a faluközösség semmibevételét...

Hazai lovassportok
Díjlovaglás: A lovak kiképzésének alapja, a legegyszerűbb gyakorlatoktól az idomítás magasiskolájáig (spanyoliskola). A versenyek négyszög alakú sík pályán zajlanak.

Díjugratás: Épített akadálypályán, magas és széles
akadályokon való ugratás, időméréssel.
Lovastusa: Összetett, három számból álló verseny,
melyben a fenti két versenyszám egy természetes akadályokat tartalmazó tereppálya leküzdésével egészül ki.
Lovastorna: Körpályán folyamatosan mozgó ló hátán
lépésben, ügetésben vagy vágtában végzett gyakorlatok,
egyéni, páros vagy csoportos felállásban.
Távlovaglás: A legősibb lovas versenyszám, melyet
ma 60 –160 kilométeres távokon rendeznek.
Lovasíjászat: Ősi nomád harci hagyományon alapuló
lovassport – vágtázó ló hátáról, íjjal történő célbalövés.
Westernlovaglás: A nagy szarvasmarhatartó országok
lovashagyományain alapuló összetett sportág. A díjlovaglás „nyugati rokonának” is tekinthető.
Lovaspóló: Perzsa eredetű sport, Indián keresztül, brit
közvetítéssel került Európába. Négy-négy lovas hosszú
ütőkkel igyekszik a labdát az ellenfél kapujába ütni.

Galopp: Épített, füves pályán történő gyorsasági verseny, ahol a lovak végig vágtáznak, azaz galoppoznak.

Ügető: Speciális, épített pályán folyó gyorsasági verseny,

Pünkösd vasárnap után két héttel

Egy-egy látványos, bonyolult mozgásokból fölépülő teljesítmény láttán, mindíg elhangzik a
kérdés: „honnan tudja a ló, mit kell csinálnia? –
hiszen a lovas csak ül a hátán.”
A lovas – azon túl, hogy lovát fekészítette a feladatra –, a kérdéses pillanatokban is nagyon
sok mindent „csinál”. A üzenetek azonban, melyeket lovához eljuttat, olyan finomak, hogy
külső szemlélő számára többnyire láthatatlanok
maradnak. Ez az a különös testbeszéd, ami érintések, finom nyomások, kis szorítások és súlyponteltolások összeségére épül. Ezek kombiná-

Érdekességek, rejtélyek
A fiatal lovakkal történő kapcsolatfelvétel érdekességeire (a köv. lapszámban) még visszatérünk, illetve lovak viselkedésmódjaira vonatkozó két érdekességre is. Ezek: a természetes
lóközösségekben megfigyelhető szereposztás"
"
és a lovak egy különleges képessége, melyre
a kutatók máig még nem találtak teljes értékű
magyarázatot...
Fodor Attila

ime

Né z z ü k , m i re j u t e g ye d ü l Fürg e ! ?

tájékozottságán, kedves humorán. Kálmánt,
alighanem mindenki szereti a faluban; szorgalmát, önzetlen segítőkészségét és szerénységét
dicsérte, akit csak megkérdeztünk róla.
Kálmán, amikor gazdasági kérdéseket érintünk,
nem kezd panaszáradatba, de elismeri, hogy nehéz dolog manapság fenntartani a gazdaságot:
„ahol lehet, megfejik az embert”, és egyre több,
részben értelmetlen papírmunkára kényszerítik.
Ennek ellenére előre tekint: tervezi az állomány
további javítását, és a gazdaság gépi fejlesztésén
is gondolkodik, elkelne például, egy rendes rakodógép - mondja.
Kálmán társaságában manapság egyre többször
látni, főleg a traktor vezetőkabinjában, apja mellett az utánpótlást: a már iskolás Kristófot. – Majd
meglátjuk, mihez lesz kedve, egyelőre nagyon
vonzódik a gépekhez, mondja ifjabb Roza Kálmán a valóban nem túl fantáziadús kérdésre: ő
viszi majd tovább a gazdaságot?
L P

haza a virágdíszes, már
megáldott, oltárokból. A
néphagyomány szerint,
e virágok a következő
évig megvédik a házat
és a benne lakókat a gonosztól, betegségektől és
természeti csapásoktól. A
megemlékezés gyökerei
a 13. századig nyúlnak
vissza, az első adatok a
Magyarországon hasonlóan megtartott ünnepről 1292-ből származnak

Úrnapja

Klasszik us díj lovaglás

Titkos nyelv

dődik, azzal, hogy felbaktat
vagy a kis Opellel felhajt az
istállóhoz, átnézi az állományt, majd 3-4 órára kitereli az állatokat a legelőre.
Ha nincs éppen más dolga, velük marad. Délben az állatok sziesztáznak,
majd újabb 3-4 órás legeltetés következik. Kálmán közben az éppen időszerű munkákat végzi
el: vet, kaszál, betakarítja a terményt, kitakarítja
az istállót stb. stb.
Mi tagadás, a fiatal gazdának nem sok szabad
ideje van, de ha mégis csinál magának, akkor
kedvenceivel, hat kutyájával törődik. „Kiskálmi”
ugyanis legalább annyira ért a kutyákhoz – főként a mudikhoz -, mint a juhokhoz. Korábban
kutyakiállításokra is el-eljárt; ma már erre sajnos
nem igen jut ideje. Szívesen tölt emellett időt
tévézéssel és videózással is; főleg természetfilmeket néz nagy kedvvel. Olykor-olykor vendégül látja barátait, vagy ő megy vendégségbe,
legtöbbször szomszédjához, „a kiváló Gyulához”; ilyenkor sokan meglepődnek széleskörű

D él el ő t t i m űs zak

ahol az erre idomított lovak kizárólag ügető jármódban,
nagy sebességgel húzzák a könnyű kétkerekű kocsit, a
sulkyt.

cióival a lovas nagyszámú, nagyon árnyalt, és jól
megkülömböztethető információt képes lovának átadni. Az információáramlás azonban nem
egyirányú – a folyamatosan érkező válaszok teszik lehetővé számára, hogy a kívánt mozdulatot
vagy mozgássort kontroll alatt tarthassa.
Ennek a láthatatlan "nyelvnek" – amit a lovasok
a segítségek szóban foglalnak össze – elsajátítása
az iskolaérett csikók számára még verbálisan,
néhány szó megtanulásával kezdődik.

lőszövetkezetben kínáltak neki állást, juhászként.
Apja, aki akkoriban a virágkorát élt ecseti kocsmát vezette, megkérdezte tőle, nem akar-e inkább a pult mögé állni, de „Kiskálmi” hárított:
– Nem fogott meg, amit ott láttam, magyarázza
döntését.
A gyerek tehát ment a TSZ-be, és ott tanulta
meg a szakma csínját-bínját – apja szerint főleg a
segédjuhászként foglalkoztatott legendás Péter
bácsitól. – Nyugdíjba ment a téesz főjuhásza, így
nagyon hamar mindent nekünk kellett csinálnunk, meséli Kálmán. Aztán a gazdasági körülmények úgy hozták, hogy a TSZ elkezdte felszámolni a juhászatot, Rozáék pedig úgy döntöttek,
hogy bérbe vesznek a szövetkezettől 3 évre 300
állatot. Elkezdődött az önállósodás. Kezdetben,
persze a papa volt a főnök, és – ismeri el a fiú –
adódtak időnként konfliktusok: nyilván – tesszük
már mi hozzá –, mert az apa mindig mindent
jobban tud, mint a gyerek…
Három év után visszaadták az állatokat, és saját
állományt kezdtek nevelni, megalapozva azt a
gazdaságot, amit ma már alapvetően „Kiskálmi”
irányít. Most 250 anyaállat adja az állományt, és
nagyjából ugyanennyi minden évben a szaporulat is. Az időközben hivatásos árutermelő állattenyésztővé előlépett ifjabb Roza Kálmán nagy
beleéléssel magyarázza a juh- és kecsketenyésztés alapjait, s megtudjuk, hogy ők a hústermelő
irányzatot választották, vagyis elsősorban a húsáért, és csak mellékesen a gyapjáért tenyésztik
a merinóiakat. (A másik irányzat a tejtermelést,
illetve a juhtúró, juhsajt készítését állítja a középpontba.) A bárányokat három hónapos korukban értékesítik, egy-egy juh 7-10 évig él és
ad gyapjút, termel szaporulatot. A hústermelés
alapját a jó kosok adják. Kálmán nem rég vásárolt négy kiváló Il de France fajtájú kost, és azt
tervezi, hogy néhány Charoilas-t is beszerez. Az
anyai vonalra pedig Lacaune fajtát tart.
A gazdasághoz, persze istállók és földek is tartoznak. Rozáék mintegy 40 hektáron gazdálkodnak,
ebben van legelő, kaszáló és szántó is. Árpát és
kukoricát termesztenek, és „Kiskálmi” viszi a dolgok oroszlánrészét. Persze gyakran látni Zsuzsi
mamát is sürögni-forogni az állatok körül és a
veteményesben. A mama igazi mindenes.
Kálmán egy tipikus nyári napja reggel ötkor kez-

Lóversenyzés (Fogadásos versenyek)

ban napjainkra jelentős szemléletváltás történt,
amiben komoly szerepe volt olyan nemzetközi
hírű lókiképzők munkájának is, mint Pat Parelli
vagy Monty Roberts, akiknek erőszakmentes,
ugyanakkor rendkívül hatékony módszereit a lovasok mára világszerte megismerhették.

Az alsóbb osztályokat itt helyben, Kisecseten
járta ki – mint mondja, soha nem voltak gondjai
a tanulással, és többnyire jól kijött iskolatársaival is. Ötödiktől Romhányba járt el az iskolába,
amit Balassagyarmat, az állattenyésztési szakiskolában töltött három év követett. 1981-ben
kapott általános állattenyésztői szakképesítést, s
zsebében a papírral a helyi Rákos mezeje Terme-

Magad uram!

Az Úrnapja katolikus főünnep – az Úr Testének
és Vérének ünnepe. Az ünnep meghatározó elemei a körmenet, és a virágok sokasága.
Hazánkban, más országoktól eltérően, a körmenetnek négy állomása van. Négy oltárt állítanak
és ezeket az Oltáriszentséggel, a pappal sorra
Fotók: Matikovszki Nikolett

A g yere ke k is k ive t té k rész ü ket a mu nk áb ó l

által biztosított kocsi platója az idén is megtelt.
A múlt évi akció szerencsésen esett egybe a lomtalanítás időpontjával, illetve közvetlenül előzte
meg azt, így az összegyűjtött gumiabroncsok továbbszállítása akkor nem okozott problémát. Sajnos a Kisecseten illegálisan lerakott, és most társadalmi munkában összegyűjtött, körülbelül 80
darab, használt autógumi továbbszállítása várat
magára, mivel az önkormányzat egyelőre nem
tudott segítséget adni. Szép lenne, ha a következő évben nálunk is észrevehetően kevesebb lenne a szétszórt szemét és a falu közelében – a tájat
csúfító – illegálisan lehányt törmelék. Az állandó
és „ideiglenes” kisecsetiek többsége is nehéz időket él, ám az illegális lepakolók többnyire nem

Gyarmatról a Rákos mezejére

Ismerjük
meg
egymást

Matikovszki Nikolett

végiglátogatják a hívek. Az oltárok felállítása a négy égtájnak
megfelelően történik. A pap a menet során minden oltárnál
megáll, ezzel jelképesen a település négy része, illetve ezen túl
a földkerekség négy világtája felé küldi az Oltáriszentség, azaz
Isten áldását. A pap aztán az Oltáriszentséget kezébe véve
áldja meg az ünnepen jelenlévőket, és ezen túl az egész közösséget is. A szentmise végeztével a hívek virágokat visznek

isecseti

HÍRMONDÓ
Minden érdeklődőnek (lakóhelyétől függetlenül),
aki e-mail címét elküldi a kisecsetbt@t-online.hu
címre, annak az újság lapszámait pdf formátumban, a megjelenéssel egyidőben térítésmentesen
elküldjük.

