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Fotók: Fodor Attiloa

Kertünk kerekeskútja mellé a korábbi tulajdonos kis tiszafát
ültetett. A fácska első találkozásunkkor talán a vállamig ért,
mára viszont, az eltelt 20 év alatt, jóval a házak fölé magasodó, daliás oszloppá növekedett. Egy nyári napon, fűnyírás
közben vettem észre a fa tövében a szétszóródott faforgácsokat. Emlékeztem szerint sem én, sem más, semmilyen
famunkát nem végzett a kútnál, nem értettem a dolgot.
Alaposabban megvizsgálva a helyszínt, a fa törzsén, jó karnyújtásnyival a fejem fölött kerek nyílást pillantottam meg.
– Valamilyen acélcsőrű madár odút vágott
a tiszafa kemény törzsébe – gondoltam, és létráért indultam, hogy be tudjak lesni a nyíláson. Meglepetésemre a
mély, csőszerű odú üres volt, és korábbi
lakók nyomai sem voltak felfedezhetők
benne. Tehát, vadonatúj, kulcsrakész ingatlanra bukkantam. Ettől kezdve már figyeltem a helyszínt, hogy megtudjam, ki
a kivitelező, illetve ki költözik majd be az
odúba. Nyár végéig azonban senkivel nem
találkoztam. A dolog magyarázatát keresve
bukkantam Pénzes László ornitológus tanulmányára, amiből megtudtam, hogy a titokzatos odú harkály
műve lehet. A harkályok ugyanis költőhelyükön kívül több
odút is készítenek, s ezek némelyikét csak éjszakázásra használják. Így aztán, nem zárható ki, hogy – tudtunkon kívül
– hónapokon át együtt éltünk a titokzatos építőmesterrel.

Gyógyszerészünk most nem egészségkárosító ártalmakra hívja fel figyelmünket, nem gyógymódokat javasol, hanem – rendhagyó módon, mintha a tára mögül kilépne – , egy gyermekkori emlékét
osztja meg velünk. Mondhatnánk úgy is ezúttal nem testi egészségünket tartja szem előtt...

A mi gyógyszerészünk
„Szeretet ünnepére készen”
Hó borította a dombok mögött megbúvó kis
falu házait. A nap utolsó sugarait még megtáncoltatta a szállongó hópihéken, majd magára húzta a hegyek fehér takaróját. Az est
belopakodott a völgybe, sötétbe borítva a
hósapkás házakat.
Csend volt, a kis házak lassan kinyitották szemeiket, gyertyavilágot, petróleumlámpa fényét tükrözve. Ilyenkor apró lábak alatt csikordult a jeges hó, a zord szél hidegre simogatta
a kis kezeket.
Egy halványan világító ablak alatt vékony
hangok kérdezték: – Szabad-e köszönteni a
kis Jézust? Majd felcsendült a jól ismert ének:
– Mennyből az angyal...

D r. H a n u l a M a g d o l n a
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S vitte a szél a néhol hamis hangokat a többi
ablakhoz is, ahol aztán szeretettel várták a gyerekeket. Beinvitálták őket, be a melegre, ahol
egy kis dió, alma és néhány szaloncukor mindig
került a zsebekbe.
Aztán továbbmenve vitték a hírt a megszületett
kis Jézusról. Minden házban szeretettel, melegséggel fogadták az apró hírvivőket. Hazaérve
aztán fagyos kezüket, lábukat szüleik melengették, ők pedig csillogó szemekkel meséltek.
De szép is volt...., hiszen mi voltunk azok a gyerekek, akik már napokkal előbb lázasan vártuk
a szentestét. Nem tántorított el a hó, a fagyos
szél, hiszen akkor mi vihettük a békét, szeretetet a kis falu házaiba.

serhát Vidéki
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Kétbodony, Kisecset,
Szátok, Szente és a
környékbeli faluközösségek lapja
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Kerti

Ezzel a Kerti kaladok végére értünk, azonban ha valakinek vannak hasonló megfigyelései, és ezeket szívesen megosztaná olvasóinkkal, akkor
Fodor Attila
folytatjuk a sorozatot.

ka r á c s o n y

Hamarosan itt a karácsony. Amikor ezt a lapszámot olvasóink kézbe veszik, már javában tart
a készülődés. A fahéj és a szegfűszeg fűszerek
kellemes aromája – a fenyő illata mellet – szintén hozzátartozik az ünnepekhez. E fűszereket
pikáns mártások, boros és keleti ételek, édességek, italok ízesítésére már régóta használják az
emberek. Bár a szegfűszeggel és fahéjjal fűszerezett ételek finom illata kifejezetten elvarázsolja az embert, a belőlük készült illóolajokkal már
érdemes vigyázni, ha nagyon tömények, mert
veszélyes anyagokat is tartalmaznak.
A szegfűszeg – örökzöld trópusi növény. Szárított bimbói nem hiányozhatnak egyetlen háztartásból sem, s már sokan veszik a belőle készült illóolaját is. Erős aromája is a benne lévő
illóolajnak köszönhető. A szegfűszegolaj fő hatóanyaga, az eugenol széles hatósugarú fertőtlenítő és helyi érzéstelenítő is. Nem véletlen, hogy a
népgyógyászatban az összerágott szegfűszeget
fogfájás csillapítására is alkalmazták. A legújabb
kutatások szerint ugyanakkor görcsoldó, gom-

baölő és gyulladást gátló hatása is van. Afta, ínygyulladás, fogfájás esetén gyors segítség lehet,
ha egy csésze (2 dl) kellemesen meleg vízben
jól elkeverünk 2 csepp illóolajat és azzal öblögetünk, gargalizálunk. (Állapotos és szoptató nőknek, kisgyerekeknek viszont kifejezetten tilos a
szegfűszeg illóolajának használata.)
Gyógyhatása akkor is érvényesül, ha a szárított
bimbókból (a konyhai fűszerből) teát készítünk:
1 kávéskanál szegfűszeget leforrázunk 1 pohár
vízzel és kb. 5 percig állni hagyjuk, majd kis kortyokban elfogyasztjuk, illetve öblögetünk vele. A
forró vízben ugyanis kellően felhígulva oldódnak ki a növény hatóanyagai. Mielőtt meginnánk
a teát – mivel az illóolaj a víz felszínén gyűlik ös�sze – ne felejtsük el még egyszer alaposan felkeverni. Ha az illatát karácsonykor élvezni szeretnénk, akkor egy narancsba szurkáljunk pár szem
szegfűszeget és tegyük rá a fűtőtestre, vagy készítsünk valamilyen szegfűszeggel ízesített ételt,
forralt bort, esetleg süteményt – s akkor büntetlenül élvezhetjük a növény varázslatos illatát.
Markovics Vera
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M41-es „Csörgő”1972-ből, a becskei alagútnál

Mohos Zsófia: Télelő

K

Tejszínes karamellszelet
Mivel úgy láttam, hogy ebben az évben még nem szerepelt a
Konyhasarok rovatban sütemény vagy más desszertféleség, ezért
most – a közelgő ünnepekre is gondolva –, egy igazi karácsonyi
édességgel szeretném köszönteni a Hírmondó kedves olvasóit!

A hozzávalókból elkészítjük a piskótatésztát és közepes méretű tepsiben, 180 fokon megsütjük. A pudingporból 2 teáskanálnyit félre teszünk, a többi teben megfőzzük, majd lehűtjük. A margarint a cukorral habosra keverjük, és a kihűlt pudinggal összedolgozva a
tésztára símítjuk. A tejszínt a habfixálóval kemény habbá verünk és a krém tetjén elkenjük.
Nem fontos hogy nagyon egyenletes legyen! A félre tett, 2 kanál pudingot 3 teáskanál
cukorral, 2 teáskanál étolajjal 1-1,5 dl vízzel felfőzzük, majd a tejszínre csurgatjuk és villával „becirógatjuk” a tejszínbe – úgy, hogy a
felület márványos legyen. Néhány órára
hidegbe tesszük. Ha
jól lehűlt, szeletelve kínáljuk a vendégeknek.
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A madárijesztő és a vadlibák
Lilik, a szép vadlúdlány szeptember végén
nagy lúdcsapattal érkezett a tatai Öreg tó
partjára. Hosszú út állt már mögötte, és még
sok kilométert kellett megtennie, hogy Németországba hazaérjen. Lilik szívesen üldögélt este a tavon, a hullámokon ringatózva
szundikált, reggel aztán a közeli szántóföldekre repült eleséget keresve. Mostani útja
már a második volt. Szüleit az elsőn szem
elől tévesztette, mikor indulás után az övék
egy másik vadlúdcsapattal keveredett, és Lilik a kanadai ludak közé került. Nils, a kanadai lúdfiú viszont bizony örült ennek, mert
nagyon megtetszett neki Lilik. Azóta együtt
jártak. Most is együtt szemezgettek kukoricát
a tarlón, amikor összetalálkoztak Titivel, a madárijesztővel. A madárijesztő azon kesergett,
hogy soha nem tud egy jót tüsszenteni, mert

Janecskó Györgyi

H o z z áva ló k

Kétbodonyi évvégi programok

A tésztához:

Idősek Karácsonya: 2016. december 17.
Falusi Karácsony: 2016. december 20.

20 dkg porcukor
15 dkg liszt
1 dl tej
4 db tojás
1/2 tasak sütőpor
1 dl étolaj
2 tasak 3in1 Nescafe

Kiadja a Házvilág Kiadói Kft. . 1026 Budapest, Trombitás út 26.
Felelős kiadó: Toldy-Ősz István . Felelős szerkesztő: Léderer Pál
Fotó és lapterv: Fodor Attila . Weboldal: Horváth Viktor
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: 55 Ft . Az újság éves előfizetési díja: 330 Ft

A krémhez:
2 cs. karamell
pudingpor
5 dl tej
20 dkg margarin
15 dkg porcukor

A habhoz:
5 dl Hulala tejszín
1 tasak habfixáló

kerek szalmaorcájára elfelejtettek orrot rakni.
Titi szerette a madarakat, így ahelyett, hogy elijesztette volna őket, dúdolgatva ringatta őket
karókarjain. A szerelmetes vadlúdpár is gyakran
megpihent nála. Nils elhatározta, hogy segít a
bánatán, és keres neki valami orrnak valót! Talált
is egy leszakadt kabátgombot a szalmaszálak
között, amit Lilikkel együtt nagy örömmel big�gyesztették Titi szalmaarca közepére.
Aztán megkérték Titit, mint jó barátjukat, ha jövőre visszatérnek, legyen násznagyuk a lakodalmukon. Másnap reggel szokásos „V” alakzatukat
felvéve továbbindult a lúdcsapat. A tarló fölé
érve búcsút intettek Titinek, aki ekkor olyat tüs�szentett, hogy a vezérlúd fejéről menten lerepült
a szalmakalapja – egyenesen Titi fejére! Na, ezért
nem láttok soha szalmakalapot a vezérlúdon, de
annál inkább láthattok a madárijesztők fején!

Megrendelhető: a 06 (30) 552-1236-os telefonszámon.
Hirdetésekkel kapcsolatos információk: Rátóti Sarolta,
Telefon: 06 (20) 423-6891 . E-mail: sratoti78@gmail.com
ISSN 2498-6410

Minden Kedves Olvasónknak Boldog
Karácsonyt és Reményteli Új Évet
Kívánunk!

a szerkesztők

Minden eddig megjelent lapszámunk (2011–2016) elérhető:

www.csermondo.hu
Megtalálhatóak vagyunk a

-on is!

Következő számunk 2017. február elején jelenik meg!

Aszód–Balassagyarmat–Losonc

M61-es Nohab típusú dizelmozdony 1963-ból

120 éves vasútvonal

2016. szeptember 12-én 120 éves lett az Aszód–Balassagyarmat–Losonc vasútvonal. A jubileumról vasúttörténeti
bemutatóval és fotókiállítással emlékeztek meg Magyarnándorban. A fotókiállításon Galbács Tamás Nógrád megyében készült vasút témájú képeit láthatta a közönség. Az eseményen a MÁV Zrt. és Magyarnándor önkormányzata együttműködési szerződést írt alá a helyi vasútállomás utasforgalmi épületének és területének üzemeltetéséről.

Van mit
aprítani...
Ve s z p r é m i L á s z l ó
területi igazgató
és Sándor István
polgármester a
rendezvényen

Fotó: MÁV

A szegfűszeg

F o t ó : G a l b á c s Ta m á s

F ű s z e r es

A Nógrádvármegyei HÉV-társaság, mely 1895.
június 25-én alakult meg, egy hónapon belül
megkezdte a 112 kilométer hosszú vasútvonal
építését. A korabeli előírásoknak megfelelően a
sínpárt 30 km/órás sebességre építették (a mellékvonalakon akkoriban maximum 40 km/órás
volt az engedélyezett sebesség). Összesen
221 hidat, 19 állomást, illetve megállóhelyet,
25 őrházat, 18 felvételi épület és 18 áruraktárt
létesítettek. Az építkezés nem volt zökkenőmentes: a hóolvadás és az Ipoly áradása többször elmosta a megépített töltéseket. A vonalat
végül 1896. szeptember 12-én nyitották meg a
nagyközönség előtt. A trianoni határ Ipolytarnóc és Kalonda között kettévágta a vonalat, azóta a MÁV szerelvényei Balassagyarmatról csak
Ipolytarnócig járnak. A szlovák oldalon 13 évvel
ezelőtt megszűnt a személyszállítás.

Zöldeta kazánba!

A természet, az élővilág megőrzésének, környezetünk megóvásának, a fenntartható fejlődés biztosításának kérdései mára az emberiség létkérdéseivé váltak. Az ezek érdekében tett
nemzetközi, nemzeti vagy regionális szinteken tett erőfeszítések csak úgy lehetnek igazán
hatékonyak, ha a települések lakói, a kisebb közösségek, lakóegyüttesek és az egyes háztartások is – a maguk lehetőségeihez képest – mindent megtesznek a közös célok érdekében.
Kisecseti önkormányzata a 2016-os Startmunka mintaprogram keretében sikerrel pályázott
egy ágaprító gépegyüttes megvásárlására,
így a foglalkoztatást segítő, környezetbarát tevékenység tavasszal meg is indulhatott. A kis
traktor–ágaprító–pótkocsi szerelvény azóta a
falukép mindennapos, igen mozgékony része
lett. Az utóbbi évtizedekben elgazosodott,
bozótosodott földútak, árkok, patakmed-

ladnak a falu közelében. A program az ezekről a
területekről kivágott, fás szárú növények feldolgozásával teljesedik ki. Ezek ugyanis bio, illetve
megújuló energiaforrásként hasznosíthatók. A
faapríték – kiszárítva – közvetlenül felhasználható az önkormányzati épületek fűtésére. A felhasználás további módja lehet a fabrikett gyártás,
illetve talajtakarásra alkalmas mucs előállítása is.
E tevékenységeket egy majdani szociális szövet-

rek területe összességében 25 hektárra tehető,
a horgásztó körüli üdülőövezet bozótos közterületeiről nem is beszélve. Ezek megtisztítása,
folyamatos karbantartása nemcsak közérzeti,
de gazdasági szempontból is fontos feladat,
hiszen környékünk iránt érezhetően nő az érdeklődés. Az Országos Kéktúra útvonalán és a
nemrégiben kitűzött Zöldúton is egyre több
túrázó érinti a települést, és lovastúrák is elha-

kezet is végezheti, a folyamatos alapanyag-ellátást pedig – a környező erdőbirtokosokkal kötött megállapodás alapján – az erdők tisztítása
során kivágott sarj- és aljnövényzet biztosíthatja.
A gépeggyüttes működtetése természetesen
lehetőséget kínál a szomszédos önkormányzatokkal való együttműködésre is, így a program
a környező települések számára is – több szempontból is –, hasznos lehet. P r i b e l s z k i T a m á s
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A Nógrádi Napraforgó Egyesület tagjai a Tápláló Szeretet program keretében idén nyolcadik
alkalommal fogtak össze, hogy saját készítésű
befőttekkel, savanyúságokkal segítsék a nagycsaládosokat. Az akció lényege, hogy a segítők
többlet terményeiket feldolgozzák, és ezekkel
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
közvetítésével támogatják a rászorulókat. A
Kétbodonyi Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjai –
Póder Pálné (Ilike) vezetésével ebben az évben
is részt vettek a programban, amihez további
magánszemélyek is csatlakoztak. Összesen 63
üveg konzervált élelmiszert juttattunk el a Békásmegyeren és Csepelen élő 326 nagycsaládhoz. Ismét bebizonyosodott, hogy a segítségnyújtáshoz csak emberség kell. Reméljük jövőre
még többen csatlakoznak majd ehhez a szép
kezdeményezéshez.

Dóbiásik Gábor „bozótmester” táplálja az ágdarálót

Évfordulós ünnepség

Október 23-án délután a hivatal épületében emlékeztünk meg az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról. Pribelszki Tamás polgármester rövid
összefoglalója után az 56-os eseményeket bemutató videót láthattak a megjelentek. A megemlékezés Szabó Gyuláné és Zibura Zsolt versmondásával folytatódott a kopjafáknál, végül koszorúzással
fejeződött be az ünnepség.

az asztalokra. A rendezvény egybehangzó vélemények szerint is igen jól
sikerült, az ott lévők a műsor, a jó ebéd mellett egymás társaságát is élvezhették.
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Fotók: Szabó Izabella

Nyugdíjas klubunk mozgalmas időszakot tudhat maga mögött. Idén is részt vettünk a Nógrádi
Napraforgó Egyesület nagycsaládosokat támogató
Tápláló szeretet elnevezésű akciójában. Ellátogattunk Szentére, Bohács István nótaénekes és énekes
vendégeinek fellépésére. Részt vettünk a Kistérségi
Nyugdíjas Fesztiválon Rétságon. Győri Szabó József
nótaénekes emlékestjén is ott voltunk, ahol a neves
szereplők között Hatvani Kiss Gyöngyi is fellépett.

Régóta tudom, hogy van egy különleges emberfajta, akit vasútrajongónak hívnak. Vonzalma a vasút iránt valamilyen
más érdeklődéssel is párosul: van, aki fotózik, van, aki a vasúttörténelmet tanulmányozza, mások elhagyott vasúti létesítményeket térképeznek fel, sokan vesznek részt vasúttörténeti relikviák mentésében. És akkor a modellezőkről még nem
is beszéltünk! A vasútrajongóknak világszerte egyesületeik,
klubjaik, újságjaik vannak, s természetes, hogy amióta létezik, a világháló a legfontosabb – virtuális – találkozóhelyük.
M44-es – „Bobo” (1954) Magyarnándornál

Október 8-án, csillagászati bemutatón vehettünk részt Kétbodonyban. Az Országos
Könyvtári Napok keretében Zombori Ottó csillagász tartott érdekes előadást a művelődési
házban. A rendezvényt megelőzően nyílt meg
az a könyvvásár, ahol a könyvtár „leselejtezett”
darabjait lehetett kedvezményes áron megvásárolni. A bevétel az Együtt Kétbodonyért
Közhasznú Egyesület számlájára került, amiből
mozilátogatást, kirándulást szervezünk majd a
gyerekek számára. A rendezvényt a Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatta.

kopjafái előtt. Ezúton is köszönjük minden közreműködőnek, megemlékezőnek a részvételt!

Hagyományainkhoz híven idén is gyertyás felvonulással, koszorúzással tisztelegtünk az 56os forradalom emléke előtt. A megemlékezés
kapcsán róttuk le tiszteletünket – mécseseket
és virágokat helyezve el – az első és második
világháborúban elhunyt kétbodonyi hősök

A Kétbodonyi Hagyományőrző Csoport részt vett
a szlovák testvértelepülésünkön, Paláston megtartott V. Őszi Találkozón. A program keretében szlovákiai magyar hagyományőrző együttesek léptek fel,
a műsor után pedig a helyiek megvendégelték az
oda látogatókat.

A 2016-os Múzsa Művészeti Fesztiválra tánc kategóriában összesen 11 produkció nevezett. Az elődöntőről a zsűri a következő versenyzőket juttatta
tovább: Csiki Gábor (Szatmári táncok), Koczúr Tekla
– Maczó Zsófia („Sivatagi Rózsa”páros) (hastánc),
Horváth Márk– Bashiri Dávid (popping), Kósa Lilla
(hagyományos cigánytánc), Szikora Viktória (hiphop). Itt is köszönjük a jelentkezők vállalkozó kedvét, és hogy községünket a döntőn is képviselik!
Mindanniuknak további sikeres szereplést kívánunk!

November 5-én tartottuk idősek napi rendezvényünket, melyen óvári testvértelepülésünk küldöttségét is vendégül láthattuk. Így Vizi József, Óvár
polgármestere és családja, is jelen volt az ünnepélyen, melyen fellépett Gerényi Lászlóné (Aranka)
énekes, a Dejtári Pletykáló Asszonyok, Pelle Lászlóné
és Homolya Áron versmondók. A zenéről Kardos
Szilárd gondoskodott.

A már nálunk is meghonosodott Halloween ünnep közeledtével pedig tökfaragásra invitáltuk az
érdeklődőket. A délután jó hangulatban telt tea
és zsíros kenyér majszolgatása közben legalább
25 különböző kivitelű, remek töklámpás készült.

Másik rendezvénysorozatunk a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár közreműködésével a Nemzeti
Audiovizuális Archívum anyagából összeállított
moziprogram, melynek első vetítése november
18-án, a Magyar Népmesék című sorozat első
filmje volt. Ezt, terveink szerint, minden második pénteken újabb vetítés követi majd.

fel illetve értékesítenénk. A tanfolyamot minden
résztvevő jó eredménnyel végezte el, ami bíztató
kilátásokat jelent a továbbiakra nézve.

Vonatvadász GT

Az idei évben – bokros teendőinek ellátása
mellett – a Mikulás Szentén a falu rendezvényházában látogatta meg a településen
élő gyermekeket. Az ajándékcsomagok kibontását követően a résztvevők kötetlen
vidám játékokkal, igen jó hangulatban töltötték a délutánt. Azt pedig mindannyian

A vonatvadászat abból áll, hogy a fotós, akár a
leglehetetlenebb időben és körülmények között,
állva, ülve, hasalva lesi a pillanatot, amikor egy érdekes vasúti szerelvényt lencsevégre kaphat. Van
úgy, hogy egy ritkán látható mozdony vagy érdekes szerelvény elhaladásának rögzítése a cél, de ha
lehetőség adódik rá, akkor a kompozíció is fontos,
vagyis hogy a vonatkülönlegesség harmonikusan
illeszkedjék a tájba. Aki ez utóbbira koncentrál, művészi vonatfotózást művel. Ilyen a magyarnándori
Galbács Tamás (29) is, aki nógrádi fotóival szerepelt
már lapunk, és Facebook-oldalunk felületein, arról
viszont eddig nem tudtunk, hogy őt is megcsapta
a vonat füstje. A végzettsége szerint formatervező
fiatalemberrel vasúti témájú fotókiállítása kapcsán
beszélgettünk, illetve abból az alkalomból, hogy a
közelmúltban a MÁV Nosztalgia Kft. és az Indóház
Kiadó közös fotó pályázatán első díjat nyert.
Kár, hogy nem rádióműsort készítünk, mert Tamás
olykor hajmeresztő történetei egy-egy felvétel elkészítésének körülményeiről oda kívánkozna.

M47-REMOT –„Dácsia”(1975) döntött pályán, Acsa mellett

nyári napon munkahelyén, a polgármesteri hivatalban furcsa csörgést hallott a vasútállomás
felől, olyant, amit csak teherszerelvény produkál.
Meglepődött, mert a településen áthaladó vasúti
pályán már régóta csak személyvonatok közlekednek. Kinézve az ablakon aztán látta, hogy valóban
tehervagonok. Felkapta a fényképezőgépét, kerékpárra pattant, hogy elkapja a szerelvényt. Később
aztán még jó párszor megismétlődött a jelenet:
volt, amikor gyomirtó vonat jött, volt, amikor követ
hoztak – ő meg csak rohant és „durrantott” a gépével... Egy idő után elege lett azonban a fejvesztett
rohangálásból, körülnézett a világhálón, s hamar
rátalált a Facebookon a vasútrajongók klubjára. Ez
egy zárt csoport; „csupa hozzám hasonló bolonddal”, magyarázza, amelynek közel több, mint 7 ezer
tagja van. Ebben a virtuális közösségben nemcsak
amatőrök, hivatásosak is vannak: forgalmisták,
mozdonyvezetők, „kallerek” (kalauzok). Tamás né-

Kaller, csörgő, púpos, csöpi...
Tamást, mint szinte minden fiút, már gyerekkorában érdekelték a vonatok, de szenvedélye fotósként csak néhány éve bontakozott ki. Egy meleg

A programsorozat következő rendezvénye a
már közkedvelt, hagyományos adventi kézműves foglalkozás. Több mint öt éve az adventi időszakot megelőző péntek délután szülők és gyermekeik együtt készíthetik el a család adventi
koszorúját, még szebbé téve a karácsonyvárást.

Kiállításon jártunk Nagyorosziban. Vigyinszki Attila
szátoki születésű művésztanár 1994 óta él Nagyorosziban, ahol földrajz–rajz szakos tanár. Festményeit
első önálló kiállításán 1998-ban mutatta be. Olajfestmények mellett falfestményeket is készít. Így
munkáival táblaképeken, falakon és szobabelsőkben is találkozhatunk. Tehetséggondozó tevékenységéért 2013-ban A nemzet tehetségeiért elismerésben részesült. Ezúton is köszönjük a szép kiállítást,
és érdeklődéssel várjuk a következő találkozást!

ZSSK 742-es –„Kocur”(1977) Nógrádszakálnál

S Z E N T E I . P RO G RA M SORO Z A T
A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak
közreműködésével az idei évben változatos
őszi – téli programokat szerveztünk, amely október 7-én kézműves foglakozással indult.
A kézműves délutánon őszi dekorációkat, ajtódíszeket, mécsestartókat készíthettek a résztvevő gyerekek, de rajtuk kívül az érdeklődő,
kreatív felnőttek is.

Színvonalas ünnepségen emlékeztünk az 1956-os
forradalom hőseire az esemény 60. évfordulóján.
Dóbiás Tibor polgármester ünnepi köszöntőjét követően Homolya Áron szavalatát hallhattuk, majd irodalmi összeállítás keretében idéztük fel a forradalom
eseményeit, amit dokumentumfilm-vetítés követett.

A hosszabb távú közmunkaprogramban zöldség
és gyümölcsfeldolgozó tanfolyamot indítottunk
a Rétság-i munkaügyi központ támogatásával.
A START mintaprogramban a mezőgazdaságon
belül a későbbiekben szeretnénk kibővíteni tevékenységünket. A megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket további feldolgozás után használnánk

Október 1-én a Parlamentbe és a Terror Házába
tettünk látogatást. A jól sikerült kiránduláson mindenkorosztály képviseltette magát. Az utazást az
önkormányzat szervezte és támogatta.

Október 31-én elhunyt községünk legidősebb lakója – a
már idősek napján is betegeskedő –, Tomek Frigyesné.
Emlékét megőrizzük!

S

Aki olykor egy napot is vár a pillanatra: Galbács Tamás

Szeptember 30-án tartottuk a Szilvaszombat
Fesztivál értékelő vacsorát. Az est vendégeként
Végh József helytörténész idézte fel a falu történetét, azok kedvéért is, akik a fesztiválon tartott
előadását nem hallhatták, hiszen ők épp a rendezvény sikerén munkálkodtak. Az előadás után
az önkormányzat vadpörkölttel vendégelte meg
a meghívottakat. A remek vacsora alkotója Maczkó János volt. Ezúton is köszönjük mindenkinek
a fesztivál érdekében végzett munkát, a vállalkozók és magánszemélyek támogatását!

Idősek napja
Október 29-én, szombaton délután idős lakosainak
köszöntésére gyűltünk össze a művelődési házban. A meghívottakat ünnepi műsorral és ebéddel
várták a rendezők. Pribelszki Tamás polgármester
ünnepi köszöntőjével kezdődött a program, aki
külön is üdvözölte a falu legidősebb lakosait, a 94
éves Tomek Frigyesnét (Erzsi néni) és a 84 éves Béla
Sándort. Sajnos csak utóbbi lehetett jelen az ünnepségen, mert Erzsi néni ekkor már beteg volt.
Ezt követően Papp Levente mondott mesét, majd
a Kisecseti Színjátszó Csoport Dinnyék című komédiáját láthatták az ünnepeltek. Eztán a Dejtári Pletykás Asszonyok előadása szórakoztatta falu időseit,
majd a Kétbodonyi Hagyományőrző Csoport produkciója következett. A műsor végeztével az italok
mellé májgaluska leves és sertéspörkölt is került

Nógrádi vonatvadász

M O Z G A L M AS . Ő S Z . K É T B O D ONY B AN
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Fotók: Polónyi csilla

S

Fotók:Janecskó Györgyi

I

Fotó: Fodor Attila

K

hány fotója alapján bebocsátást nyert a klubba, s
tagtársai révén ismerte meg azokat az internetes
oldalakat, amelyeket a forgalmisták is használnak,
s amelyek segítségével valós időben követni lehet
az országban közlekedő valamennyi vonat útját.
Ezeken az oldalakon szűrők is vannak, ki-ki beállíthatja magának, azt, ami a leginkább érdekli. Tamás
csak néhány nógrádi vasútvonalat – az Aszód – BaVasútmodell-k iállítás Balassagyarmaton

FVG – Felügyeleti
Vágánygépko csi
(2007)

Bzmot –„Piroska”
(1977) a becskei
alagútban
M47-REMOT –„Dácsia” (1975) Magyarnándornál

lassagyarmat – Ipolytarnóc és a
Vác – Balassagyarmat közti pályát – figyeli, de az is ad bőven
feladatot. És meg kellett tanulnia a vasútrajongók szakzsargonját is, mert anélkül semmit
se tudna kezdeni a létfontosságú információkkal, mint például
azzal, hogy „a 68-ason egy Szergej halad el kannás szerelvén�nyel”, ami lefordítva annyit tesz,
hogy a 68-as számú vasútvonalon egy szovjet gyártmányú
dízelmozdony tartálykocsikból
álló szerelvénnyel közlekedik.
Itt persze minden mozdonynak
csak beceneve van, olyanok,
mint Bobó, Dacia, Csörgő, Szergej, Púpos, Csöpi vagy Zetor.

tudjuk, hogy a gyermekek rajzait, kívánságlistáit
a Télapó mindíg nagy örömmel fogadja.
Az ünnepeket megelőzően idén is karácsonyváró
ünnepséget szervezünk, melyet december 18-án,
vasárnap délután, fél négykor tzafrtóunk. A mindíg
népszerű rendezvényen a helyi és meghívott előadók gazdag műsorral várják az érdeklődőket.
Sasala Kitti

A a m o t – Á R PÁ D ( 1 9 2 0 ) s í n i a u t ó b u s z é s v e z e t ő f ü l k é j e

Az 1896 -ban épült Becskei alagút

Profizmus és szerencse

Az interneten elérhető információk számára azért is
fontosak, hogy előre meg tudja tervezni a kompozíciót. Persze a vadászat így is tele van izgalmakkal,
előre nem látható eseményekkel. Az a baj – mondja –, hogy nincs időm kiélvezni a pillanatot, amikor
elhalad a vonat, mert annyira kell koncentrálnom a
beállítás minden részletére. Ezért aztán előfordul,
hogy használnia kell a sorozatfelvevő funkciót, amikor másodpercenként 6–12 felvételt is készít a gép.
Természetesen profi gépekkel és több komoly teleobjektívvel dolgozik. A képeket feltölti az internetes
oldalakra, így egyre többen megismerik, és egyre
több segítője, informátora is van.
És, hogy mi kell – egy jó felszerelés, egy-két jó kerékpár, kedves autós barátok és szomszédok mellett –
a sikeres vonatvadászathoz: Tamás szerint szakmai
tudás, információ, kapcsolatrendszer, kitartás és
persze jó nagy adag szerencse.
Léderer Pál

Galbács Tamás további vonatfotói láthatók a Nógrádkövesdi állomáson és a www.csermondo.hu képgalériában.

