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Az ecseti konyha kincsei18.

Amerikai oldalas
fas z é n pa r á z s o n

SPORTS

A RO K

Kétbodony–Kétbodony 3 : 3

s ü t v e

A k isecseti
f a l uközösség
l a p j a

Keleti kalandozásaink után – hátat fordítva a divatnak – most nyugatra fordulunk és egy ízes újvilági grillétel készítésével ismerkedhetünk
meg, Pribelszki Istvánné (Ica) segítségével. Mindig örülünk, ha egy házaspár mindkét tagja képviselteti magát rovatunkban. Így lesz ez most
is, mivel egy jópofa, és nagyon ígéretes receptet a családfőtől is kaptunk, a későbbiekben ezt is megosztjuk majd a Hírmondó olvasóival.

Hozzávalók:
(4 személyre)

1,5 kg oldalas
A főzőléhez:
2 fej vöröshagyma

2–3 babérlevél
4 gerezd fokhagyma
1 csipet szemesbors
1 evőkanál só
A páchoz:
2 dl kecsap
1 evőkanál méz
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
Fűszerek: (ízlés szerint)
őrölt bors,
kakukkfű, oregano,
zsálya és só

Az oldalast 2-3 ujjnyi szeletekre daraboljuk, majd a darabokat fűszeres vízben előfőzzük. A főzőlében elengedhetetlen a vöröshagyma, a szemesbors, a
babérlevél, a fokhagyma és a só, a mennyiségek és az arányok azonban ízlés
szerint alakíthatók. A főzést addig folytatjuk, míg a csont elfordítható nem
lesz a húsdarabokban. Ez annak a jele, hogy a hús már kellően megpuhult.
Ekkor a főzőléből kiemelt darabokat lehűtjük, majd a már elkészített páclében alaposan megforgatjuk őket. A páclébe kecsap, méz, apróra vágott vöröshagyma, pépesített fokhagyma, őröltbors, kakukkfű,
oregano és zsálya kerül. A
merészebbek chilipaprikával
is bolondíthatják! A pác elég
sűrű legyen, hogy a húsra jól tapadjon, és teljesen
befedje a szeleteket. Az így
preparált oldalas darabokat a grillrácsra tesszük, és
az izzó faszénparázs felett készre sütjük. Köretként uborkassalátát, káposztasalátát ajánlok, és
természetesen friss kenyeret kínáljunk hozzá.
Jó étvágyat kívánok!
Ica

Izzasztó torokor

Vannak, akik gyapjúfűnek, vagy királygyertyaként ismerik, a fűvész-könyvekben azonban szöszös ökörfarkkóróként említik azt a nagyon magasra is megnövő, nagy
levelű, szárazság tűrő növényt, amelyről az alábbiakban
szó lesz. Élénksárga, szép virágokkal az utak mentén
találkozhatunk vele a leggyakrabban: parlagon, vadon
termő. A csésze nélküli virágzatban lévő hatóanyagok
– szaponinok, nyálkaanyagok, rendkívül jól csillapítják
a köhögést, ezért a meghűléses hónapokra feltétlenül
érdemes tartalékolni belőle.
A teljesen kinyílt virágokat júniustól szeptemberig lehet gyűjteni. Fontos, hogy már reggel, a harmat megszáradása után – 9-10 óra között – szedjük le, s vigyázzunk, hogy ne törjön össze. A levágott virágokat a tűző
napon – 4–6 óra alatt – tanácsos megszárítani, mert
egyébként könnyen megbarnul és értéktelenné válik.
A naponta történő szedés fokozza a virágok képződését. Nyolc héten keresztül így akár 200 darab virághoz
is hozzá lehet jutni.
Tea készítéséhez egy pohár vízhez 1 teáskanál, azaz 1
gr drogot (szárított virágot) számítsunk. Tíz perc állás
után kell átszűrni egy papír filteren. A hagyományos
szűrők ugyanis átengedik a szirmokon lévő „szöszöket”,
amelyek irritálhatják a nyálkahártyát. Ivásával enyhíthető a rekedtség, az ugató köhögés, és mivel tisztítja a
légutakat, megkönnyíti a légzést. Ezzel együtt bizonyos
gyulladás elleni és baktériumölő anyagok képződését
is aktivizálják a szervezetben. A torok és a szájüreg elnyálkásodásának megszüntetésére és a máj, valamint
a lép betegségeire is ajánlják a fűvész-emberek. Külsőleg, tejjel főzve kelések és daganatok felpuhítására
és aranyeres csomók kezelésére is hatásosnak tartják
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A bajnokság tavaszi fordulójának utolsó hazai pályás mérkőzése június 9-én lett volna, a vendég
Herencsény csapata azonban nem érkezett meg.
Hogy a szép nyári délután ne vesszen kárba, és a
nézők se legyenek csalódottak, a bodonyiak úgy
döntöttek, mégis lesz mérkőzés. Tartalékosok, idegenlégiósok és önkéntesek részvételével létrejött a
két csapat: Kétbodony és Kétbodony.
A jó hangulatban, de teljes komolysággal lejátszott mérkőzés sok izgalmas helyzetet és gólban
gazdag végeredményt hozott; Kétbodony sehogy
nem tudott felülkerekedni a remek formát mutató Kétbodonyon! Így a végeredmény 3 : 3 lett.

Tavaszi forduló
Helyezés
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A 2012–1203. évi bajnokság végeredménye
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Győzelem Döntetlen Vereség

1. Kétbodony SE
2. Szécsény VSE II.
3. Nógrádsipek SE
4. Ipolytarnóc SE
5. Unicum FC (Mohora)
6. Varsány SE
7. Ipolyvece SE
8. Csitár SE
9. Herencsény SE
10. Ludányhalászi SE
11. Nógrádmarcal SE

8
8
8
6
5
5
4
2
1
1
0

A Bakos-völgy tarvágás után kialakult napos
tisztásain, a kedvező talajviszonyok következtében, július közepére egy-egy példány magassága már megközelítette a 3 métert!
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Győzelem Döntetlen Vereség

1. Szécsény VSE II.
2. Nógrádsipek SE
3. Ipolytarnóc SE
4. Kétbodony SE
5. Varsány SE
6. Ipolyvece SE
7. Unicum FC (Mohora)
8. Herencsény SE
9. Csitár SE
10. Ludányhalászi SE
11. Nógrádmarcal SE

17
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keztében azonban bajnokság összesített eredménytábláján, az egyébként nem lebecsülendő,
negyedik helyen végzett.
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Két robogó eladó: 06 (20) 9339 -179

isecseti

a népi időjárás jóslásban
Augusztus - Kisasszony hava
Sűrű eső augusztusban, jó mustot
ád a hordóban!

Augusztus 4. – Domonkos

Augusztus 6. – Berta
Az Úr színeváltozása
A szőlőknek tarkulása.

Augusztus 10. – Lőrinc
Lőrinc napja, ha szép,
Sok a gyümölcs, és ép.
Lőrinc belekotor a sárgadinnyébe.
Kiss József ma

1
0
0
1
1
0
3
3
2
2
1

Helyezés

Kovács R ó b er t és M an da G áb o r

Ha Domonkos forró,
Kemény tél várható.
Domonkos napján ha esik,
A tél szárazsággal telik.

Az előző számunkban
közölt képen Kiss József
plébánost sikerült azonosítanunk. Ő 1960–72ig volt romhányi szolgálatban. (Ma már nyugalmazott mesterkanonnok.) Az új adatok talán
segítenek a
gyerekek felismerésében.

HÍRMONDÓ

E z a l k a l o m a l D ó c z i Ar n o l d k a p u j át i s s i ke rü l t
b eve n n i . A t á m a d ó M e l o Z s o l t, a vé d ő S zo rc s i k
Péter

h

Markovics Vera

2013. július–augusztus

Itt már Matyóka Gábor tehetetlen, balra Hajdúk Richárd

Mint a táblázatokból látható a kétbodonyi csapat a tavaszi szezonban nagyon feljött és az első
helyen végzett, a gyengébb őszi szereplés követ-

Nem véletlen, hogy a professzionális bőrápolásban
a kozmetikusok az arc gőzöléséhez is használják.
Virágának olajos kivonatát nyugtató, puhító hatású,
krémekbe is belekeverik. S ami még egy érdekes hír
lehet a szépülni vágyóknak, hogy a virág főzetével
hajat is szokták szőkíteni.
Említést érdemel még, hogy a virágból és a levelekből főzéssel készíthető paszta hatásos fagyás okozta sebek, illetve zúzódások kezelésére.

isecseti

IV. évfolyam, 4. szám (18.)

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.

isecseti

HÍRMONDÓ
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

Következő számunk 2013. szeptemberben jelenik meg!

O

Olyasvalamin gondolkodtak, ami a helytől
nem idegen, pénzszűkében is megvalósítható, és ami vidám, szórakoztató közösségi esemény, azaz: jó buli lehet!
Az nagy ötlet Molnár András fejéből pattant
ki: „motoroskapaverseny!” A gondolat az asztaltársaság körében azonnal nagy sikert aratott. A jól hangzó és kitűnő reklámértékű Kapák Napja elnevezést azonban később kapta.
A névadó az asztaltársaság egy másik tagja
Kelemen Tamás lett, aki egy „kreatív hajnalon”
– szinte szó szerint – megálmodta a nyelvi
remeklést.
A nagy buliötlet gyorsan terjedt, és azonnal
népszerű lett a romhányiak körében. Molnár
András és Kelemen Tamás, a szervezők pedig
nem hagyták kihűlni a dolgot, azonnal hozzáláttak az előkészítéshez. Pénzük ugyan nem
volt (és később sem lett) de segítőket, lelkes
támogatókat találtak, akik saját munkájukkal,
anyagokkal, szolgáltatással segítették a rendezvény létrejöttét. Ennek köszönhetően már
2012. szeptember 22-én, egy szűk hónappal
az ötlet megszületése után elérkezett a nagy
nap: felbőghettek a motoros kertikapák a
romhányi futballpályán!
Kelemen Tamástól megtudtuk, hogy tulajdonképpen ennek az intenzív, szervező,
mozgósító munkának a hozadékaként jött
létre a TERIKE, a Tegyünk Együtt Romhány
Ifjúságáért Közéleti Egyesület is. (A részletekről és az egyesület munkájáról a későbbiekben majd beszámolunk.)
Az idei Kapák Napját június 29-én, szombaton
tartották a romhányi edzőpályán. A legfőbb
attrakció, az ügyességi verseny 11-kor kez-

Szlalom az ügyességi pályán – Hangács Gergő

ROMHÁNYI ARANYÁSÓK

Már megszokhattuk, hogy Kétbodonyban mindig történik valami. Ez a bizonyos esemény azonban, amit most felidézünk, már
csaknem egy éve történt, a 2012-es kétbodonyi Szilvaszombaton. Nincs tévedés, itt Kétbodonyban született meg a romhányi Kapák Napjának gondolata. Ezen a Szilvaszombaton romhányi társaság sörözgetett a bodonyi közkert fái alatt. A szó arról folyt, mit
lehetne kitalálni, hogy Romhánynak is legyen egy jó hangulatú, vidám közösségi ünnepe, ami aztán akár hagyománnyá is válhat.
dődött. Bár a versenyszámra nevezők száma
nagyobb volt, a startnál csak 16 résztvevőnek
sikerült gépét időre beindítania. A versenyzőket páronként indították, két párhuzamosan épített pályán. Ezeket azonos módon
elhelyezett akadályok és ügyességi feladatok
nehezítették. Az előírásos versenyruházat
kantáros nadrág és gumicsizma volt, de ezt
mindenki ízlése szerint „barokkosíthatta”, más

Jobbágyi Péter célra tart

darabokkal is kiegészíhette. Az idei sláger egyértelműen a szines, műszálas retro-otthonka
és a tarka fejkendő volt – természetesen a férfi
mezőnyben, hisz női versenyző ebben az évben még nem akadt.
A versenyben a legjobbnak Jobbágyi Péter
(Rétság) bizonyult, őt Porumb Máté (Érsekvadkert) és Löffler Ricsi (Rétság) követték a
második és harmadik helyen.

Az ügyességi verseny után újabb szórakoztató
program következett, a nap erős emberének
megválasztása. Itt rönkfadobásban, homokzsákés téglatartásban, valamint kapakerékdobásban
mérték össze erejüket az indulók. A szám győztese Magyar Bálint lett.
Délután, 3 órakor került sor a motoroskapa
gyorsulási versenyre. A délelőtti győztesek közül
ketten itt is jól szerepeltek. Első Porumb Máté

Rábai Zoltán éles kanyarban

Fotók: Fodor Attila

lett, a második Varga Csaba (Mogyoród), a
harmadik pedig Jobbágyi Péter.
Ezt követte a Balassagyarmati Hegymászó
Klub látványos sörösrekesztorony-építő bemutatója, aztán a kétbodonyi Zacc Klub és a
balassagyarmati Retro Rock Band szórakoztatta a népes közönséget.
Ez a sikeres rendezvény ismét „nevetségesen alacsony költségvetésből” valósult meg.
Ahogy Molnár András elmondta: – Pénzügyi

A zsákrakodás is versenyfeladat – Zagy vai Dániel

Ki még kanyar előtt, ki még kanyar után – párhuzamos pályák

Ismerjük
meg
egymást

Kisecseti korelnök

ime

A tősgyökeres Moravcsik Ernő

Moravcsik Ernő a kisecseti férfiak korelnöke 83 éves. Bár – kissé előreszaladva – már
84-nek mondja magát, 10–15 évet nyugodtan letagadhatna, ha nem lennének azok
a fránya ízületi nyavalyák! Műtét? Persze, gondolt már rá, hogy megoperáltatja a térdét, „az egyik szomszéd menyecske nemrég esett át egy ilyen műtéten, és már szaladgál”, de sajnos az asszony is betegeskedik, csak nem hagyja magára, míg ő a kórházban van...?! És a ragaszkodás Júliához érthető: 64 éve vannak együtt – jóban-rosszban.

éreztük magunkat. Meséli: imádott lovagolni,
de voltak is a faluban lovak: hátaslovak, legalább
húsz pár. Sok állatot is tartottak az emberek, legtöbbet libából: évente kétezer tollseprű termett
Ecseten, viccelődik, arra utalva, hogy portánként
átlag tíz libát tartottak. A kis Ernő nem sokáig
koptatta az iskolapadot – összesen nyolc osztályt végzett –, annál többet dolgozott viszont.
Asztalosnak készült – és inasként meg is tanulta
annyira a mesterség alapfogásait, hogy később
nagyrészt maga végezhesse el saját háza asztalos munkáit, aminek máig látszó eredményeit –
ajtók, ablakok – büszkén mutogat is nekünk. A
sors azonban úgy hozta, hogy tizenhét évesen
– 1947-et írtak –, búcsút intett a famegmunkálásnak, és kubikosnak állt, majd három éven át
segített építeni az „új világot”, a többi között a
salgótarjáni üveggyárat alapozta meg. Öccse,
„a Jani”, aki akkoriban már hivatásos katona volt,

majd a rétsági helyőrségnél szolgált. Ott töltötte
katonai pályafutása utolsó tíz évét.
Kisecsettől szinte soha nem szakadt el; helyi
menyecskét vett feleségül, 1950-ben, egyetlen
lányuk, Juli is csak Romhányig költözött. Ő 1954ben itt, Ecseten kezdett bele saját családi háza
felépítésébe. A ház helyén akkor még burgonyaföldek voltak - érzékelteti, hogy mennyire a
semmiből kellett elkezdenie. – Mindent magam
csináltam – mondja büszkén, és okkal.
Ernő bácsi jó humorú, ízesen beszélő közösségi ember. Istenhívő, persze, aki szívesen tesz az
egyházközösségért: ő készítette a templomkert
vaskapuját, és a bejáratot díszítő két japán akácfát is ő ültette. De, persze nem csak az egyházi
közösségben érzi jól magát: baráti, családi ös�szejöveteleken, ha jó a hangulat, hamar előkapja
tangóharmónikáját, és nyomja a talp alá valót.
És aztán van még valami, amiben verhetetlen:

Szóval, Ernő bácsi szellemileg tökéletes állapotban fogadja a Hírmondó tudósítóit egy kimondottan fülledt, meleg június végi napon, és az
első pillanattól kezdve irányítja a beszélgetést,
nem sok esélyt adva a kérdezőnek. Megsárgult,
fényképeket és albumokat készített elő a beszélgetésre, és lelkesen magyarázza, hogy mi micsoda, ki kicsoda. Minden apró részletről eszébe jut
egy történet. Szerencsére nagyszerű a memóriája és kifogyhatatlan a történetekből, úgyhogy

bár enyhén szólva csapongunk, elmondhatatlanul élvezzük a beszélgetést – és aztán még
elmondhatatatlanabbul, amikor előkerül a házigazda varázsitala, a házi törkölypálinka, ami,
amellett, hogy király, okot ad a társalgás kevés
politizáló kicsapongásainak egyikére, tudniillik Ernő bácsi megjegyzi, hogy hovatovább az
egyetlen okos húzása volt ennek a kormánynak
a pálinkafőzés fölszabadítása. Nem vitatkozunk,
inkább kérünk még egy nyelettel.

Ernő és Éva édesanyjukkal, 1940-ben

Az édesapa, Moravcsik János 1941-ben

A kisecseti brigád 1957-ben, a Pálfalvai Síküveggyár iparvágányának építésen

Ünnepi szemlén Aszódon, 1970-ben

Feleségével, Körösi Juliannával (1952)

A s z i ne s o l a j nyo m at
(Ferenc József és családja) is a fotóalbumból
került elő. Az 50- es évek b en, a biztonság
kedvéért, a táblaborítóba rejtette a család

kapacitálta, hogy öltsön ő is egyenruhát: valamivel könnyebb élete, biztosabb megélhetése lesz,
győzködte. Ernő nem könnyen állt kötélnek, de
végül beadta a derekát: sorkatonaként az államvédelemhez került, stratégiai objektumokat védett, például a Laki-hegyi adóállomást. Az ÁVÓhoz kerülő sorkatonáknak, nem volt választása,
többségük ugyanolyan katona volt, mint azok,
akik más alakulatoknál szolgáltak – mondja. ’54ben fejezte be a sorkatonaságot, de nem öltött
civil ruhát. Már hivatásosként, előbb Aszódon,

Moravcsik Ernő mondhatni ,,javasúr". Felesége
évekkel ezelőtt makacs ínygyulladással kínlódott, és a legjobb pesti orvosok sem tudtak segíteni rajta. Az nem lehet, hogy ne legyen megoldás, mérgelődött a férj, és belevetette magát a
gyógynövények tanulmányozásába. Aztán vagy
nyolcvan fajtáját sikerült azonosítania Kisecseten
és a falu határában. És meggyógyította Júliát.
Szívből kívánjuk neki, hogy a saját nyavalyáira is
mielőbb találjon drogot!

Cserni Máté a "dagonya" akakadályon célbadob

Festmények, rajzok, kisplasztikák
hivatásos művészek alkotásait várják, hanem amatör
alkotókét is, hisz nem húzhatók éles határok a naív az
amatör és a professzionális művészet között, a művek
szinvonala nem mindig a képzettség fokához igazodik!
A későbbiekben felkeresünk majd két nem hivatásos
alkotót Cserhátsurányban, akiknek munkái a nyári
tárlatokon rendszeresen szerepelnek, és szeretnénk
folytatni a beszélgetést Csemniczky Zoltán szobrászművésszel, mint a kiállítás kurátorával, és mint alkotóművésszel is. (A kiállítás 2013. augusztus 29-ig látható)
FA

Elkél a segítség a "dagonyán" és a "rázatón"
Fotó: internet

Július 5-én nyílt meg Balassagyarmaton, a Mikszáth
Kálmán Művelődési Központban a 26. Nyári Tárlat. A
kiállítást Csemniczky Zoltán szobrászművész, az intézmény igazgatója nyitotta meg, aki annak idején a
kiállítássorozat elindítója volt. Azóta is ő szervezi, rendezi a már hagyománnyá vált Nyári Tárlatot.
Mint elmondta, a tárlat a Balassagyarmathoz bármi
módon kötődő művészek kiállítása. Érkeznek munkák
a városból, a nógrádi térségből, de az ország távolabbi vidékeiről, sőt külföldről is. A kiállításra nemcsak

szempontból a mobil vécék biztosítása kívánta a legkomolyabb
áldozatot! – Minden más szinte nullából valósult meg – tette hozzá Kelemen Tamás –, az emberi összefogásnak köszönhetően.
Akik ott voltak a rendezvényen, azok vitathatatlan „romhányikumot”
láttak. A romhányi fiatalok bebizonyították, hogy ahol az emberek
egymásra is kíváncsiak, ott egy jó gondolat közösségformáló erővé válhat. ...és igen, így a semmiből is lehet aranyat csinálni!
Sörösrekesztorony építés

Fodor Attila

2.Kétbodonyi Veteránautós- és motoros Találkozó
A találkozó 2013. július 27-én szombaton lesz a kétbodonyi művelődési ház parkjában. A bemutató 12 órakor kezdődik. A változatos felnőtt és gyerek programokat este 8-tól szabadtéri bál követi.

Fotók: Matikovszki Nikolett

Úrnapja – az Oltáriszentség ünnepe
A katolikusok a Pünkösd utáni 10. napon (az idén
ez csütörtökre esett, így az ezt követő vasárnapon)
tartották az úrnapi szentmisét és körmenetet. Ezen
a napon „Krisztus titokzatos testét” az oltáriszentséget ünnepli a katolikus egyház.
A kisecseti hívek
Ipolyi Károly atya
vezetésével vettek
részt az ünnepen.

Károly atya az úrnapi misén

Kisecseti körmenet

Megragadva az alkalmat, tekintsünk most vissza a
történelembe, honnan is ered az ünnep?
Az Úrnapját 1264-ben IV. Orbán pápa tette kötelező egyházi ünneppé, két korábbi eseményről
megemlékezve. Az egyik, a hagyomány szerint
Szent Julianna nővér látomása. A nővér a teliholdat
szemlélve úgy látta, hogy abból hiányzott egy darab. Értelmezésében: a telihold az egyházat jelenítette meg, melynek egészéből hiányzott valami. A
hiány pótlására volt hivatott az ünnep, mely kitelje-

síthette az égitestet. Látomásáról csak 21 évvel később számolt be lelki atyjának, és csak 37 év múlva,
1246-ban ünnepelték meg először az Úrnapját,
Lüttich városában. A másik eset Bolsenában történt, ahol a miséző pap kezében úrfelmutatáskor
vérezni kezdett az ostya. Ez után a pápa kötelező
ünneppé tette az Úrnapját.
A körmenetek kezdetben nem tartoztak szervesen
az ünnephez, ez csak a későbbiekben alakult ki,
így mára már az ünnep része lett. Útvonalán négy

Áldásosztás az úrnapi oltárnál

Vőfényként Megyesi Julis esküvőjére hivogat (1946)

oltárt készítenek, melyeket virággal díszítenek. Az
Oltáriszentséget a miséző pap vagy püspök viszi
díszes baldachin alatt, előtte haladnak a lobogókat,
és a feszületet vivő fiatalok, legelöl pedig virágszirmokat szóró gyermekek haladnak. A menet mind a
négy oltárnál megáll, egy-egy rövid szertatás idejére. Itt evangéliumot olvasnak és énekelnek, a pap
pedig áldást oszt a jelenlévőkre és a négy égtáj felé
– képletesen a településre és az egész világra is. A
néphagyomány szerint az Oltáriszentség körbehordozásának gonoszt, betegséget és természeti
csapásokat elűző ereje van.
A szentmise végeztével a hívek a négy oltár megáldott virágaiból hazavisznek egy-egy csokrot, mely
a néphit szerint a következő évig megvédi a házat
és a benne élőket a betegségektől, természeti csapásoktól.
Matikovszki Nikolett

A felmenők történetét Ernő bácsi öccsétől,
Moravcsik Jánostól a Hírmondó olvasóival együtt
szerencsére már ismerhetjük, úgyhogy itt most
a saját életútra összpontosíthatunk. Moravcsik
Ernő szívesen emlékezik vissza a gyermekéveire,
mert bár nagy volt a szegénység – „a cipőnket
például, ha elszakadt, magunk talpaltuk, varrtuk
meg; ezt is apánktól tanultuk” – de szabadnak

Váci meghívó
Kéthavi lap lévén, sajnos, csak késéssel számolhatunk
be a lapzártánkat közvetlenül követő eseményekről.
Így van ez most is, de mivel a dolog mégsem vesztette egészen aktualitását, röviden beszámolunk a Váci
Egyházmegyei Gyűjtemény május 5-i ünnepélyes
megnyitójáról, melyet a Nagypréposti Palota melletti
kertben rendeztek meg.
A kerti előadóteret zsúfolásig megtöltő érdeklődők
előtt Pálos Frigyes prépost, a múzeum igazgatója számolt be az előző év eseményeiről, és a 2013.
évre tervezett programokról, majd Dr. Beer Miklós
megyéspüpök mutatta be a Mindszenty József születésének 120. évfordulója alkalmából, az egyházmegye gondozásában megjelentetett monográfiát, Pálos Frigyes munkáját. A tartalmas, informatív,

Lejegyezte: Léderer Pál

K Ö S Z Ö N J Ü K !

Fa mennyezetkazetták a szentei templomból (további öt megmaradt darab a templomban ma is látható)

ugyanakkor közvetlen hangú, néha a humort sem
nélkülöző előadások végig lekötötték a hallgatóság
figyelmét, a jelenlévő váci Serenus Kórus színvonalas fellépése pedig még szinesebbé, élményszerűvé
tette a délutánt.
A Nagyprépost Palota, melynek falai már önmagukban is igazi különlegességgel szolgálnak és a
gyűjtemény, melyben a kisecseti püspökszobrok

Puttó (18. század közepe)

Későbarokk, már klasszicizáló szószék 1804-ből

mellett nagyszámú értékes műtárgy és sok
más érdekesség helyet
kapott, 2013. október
31-ig látogatható.
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Lapunk előző, májusban megjelent számát még az
Élhető Falunkért Egyesület juttatta el olvasóinkhoz.
Mivel az egyesület tagsága június 14-én tartott közgyűlésén úgy döntött, hogy feloszlatja a szervezetet, a
Hírmondó kézbesítést a jövőben újraszervezzük.
Nem kívánunk a megszűnt egyesület működésének
nehézségeire kitérni és eltekintünk sikeres rendezvényeik, közérdekű akcióik felsorolásától is. (Hogy minderről lemondjunk, az az egyesület vezetőinek határozott
kérése volt.) Tehát maradva a magunk háza táján, úgy
illik, hogy a Hírmondó olvasói és szerkesztői nevében
megköszönjük a terjesztői munkát mindazoknak az
egyesületi tagoknak, akik a kézbesítésben részt vettek. Hogy a lap az elmúlt három évben eljuthatott
az olvasókhoz, az mindenek előtt Szanyi Katalinnak
és Wágler Lászlónak köszönhető, akik nemcsak szervezői, de aktív résztvevői is voltak a munkának, és a
feladatot akkor is vállalták, amikor a Hírmondó már
elszakadt az alapító egyesülettől.
A szerk.

