3. Hamis vád

Lapunk 2011. 05–06. számában, akkor induló „ime”
rovatunkban mutattuk be Moravcsik János alezredest, aki sok érdekes történetet mesélt a Magyarországon 2007-ig hadrendben tartott – akkor
még szupertitkos – rakétahadosztály életéből. A
beszélgetés során ejtett szót arról, hogy ott töltött
szolgálati idejéről, az egység történetéről könyvet
készül írni. A fotókkal gazdagon illusztrált memoár
most elkészült. Az írás a kor hadtörténeti, katonapolitikai áttekintése mellett sok személyes élmén�nyel gazdagítva mutatja be az akkor legkorszerűbbnek számító fegyvernemben szolgálók életét.

teendő, majd szintén tiszta vízzel a sebet is ki lehet
mosni. Fertőtlenítőszerként a házipatikában található hidrogén-peroxid sebre való öntése többségében elöli a baktériumokat, jódos ecseteléssel
pedig további fertőtlenítést végezhetünk. Végül
steril gézzel a roncsolást lefedjük. Éles szélű sérülések, vágások esetén a sebszélek összefogásával,
rögzítésével gyorsan megállíthatjuk a vérzést, majd
a fenti eljárás következhet.
Égési sérüléskor fontos az azonnali gyors hűtés
a mélyebb szöveti részek védelmére. Kaphatók,
olyan égésre való habok, aeroszolok, kenőcsök,
melyek az égett felület regenerálódását segítik, és
a fájdalmat is csillapítják.
A gyógyszertárban gyakran kérnek segítséget a
betegek rovarcsípés okozta nagy kiterjedésű, piros, viszkető duzzanattal. Ilyenkor különböző kenőcsök, hintőporok, ecsetelők segíthetnek a sérülteken. Ha a csípés helye nagyobb kiterjedésű, égető
lesz, feldagad, akkor mindenképpen orvoshoz kell
fordulni!
Kívánom minden kedves olvasónak a nyár hátra
lévő napjaimak gondtalan élvezetét!

Ejtsünk néhány szót arról is, miként is hat a méz
az egészségünkre. Rendszeres fogyasztása egyrészt gyorsan ható energiaforrásul szolgál, de
másként is hasznára válik a szervezetnek. A méz
fő alkotóeleme a nektár, azaz az egyszerű cukrok, fruktóz, glükóz vizes oldata. Ásványi anyag
tartalma nem túl magas: káliumot, kalciumot,
nátriumot és magnéziumot tartalmaz, és ezek
mellett számos mikroelemet is. Egyes tudósok
a mézet májvédő szernek tartják, s van aki szerint méregtelenít is. Kis mennyiségben vitaminokat is tartalmaz, és a mézadó növényekről
származó illóolajok is találhatók benne. Illatát az
a növény határozza meg, amelyből származik.
Színanyagai közül megemlíthetők a zsírban oldódó karotinoidok, és flavonoidok, és flavonok.
Minden virágméz tartalmaz virágport. Sebgyógyító, regeneráló hatása a benne lévő egyik enzimnek köszönhető.
A mézesüveget jól be kell zárni, mert a méz környezetéből vizet vesz fel, és ettől megerjedhet. A
bekristályosodott méz felmelegítve folyékonnyá
válik. Mivel a mézet gyakran használjuk édesítőszerként cukor helyett, szólni kell arról is, hogy fogyasztását 1 éves kor alatt nem javasolják, mert a
csecsemők bélflórája még nem fejlődött ki annyira, hogy ez számukra kockázatmentes legyen.

Környékünkön nagyon sok gyógynövény található,
amelyek nyáron szedhetők: kakukkfű, zsálya, menta, útifű. Ezeket gyűjtve, megtisztítva tegyük befőttes üvegbe. Mézzel felöntve jó szolgálatot tehet
hideg időben légúti megbetegedések tüneteinek
enyhítésére.
A pattanásos bőr ápolásánál is felhasználhatjuk
a mézet: tegyünk 1 teáskanál mézet egy tálkába,
adjunk hozzá 1 evőkanál joghurtot, pár csepp citromot. Tegyük kenhető állagúvá kevés darált zabpehellyel. Kenjük fel a letisztított arcra. Aki nem
érzékeny a méhészeti termékekre, egy kis propoliszt (más néven méhszurok, olyan gyantás anyag,
amelyet a méhek a kaptár védelmére, a betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók ellen gyűjtenek) is tehet hozzá. Ez gyógynövény boltokban
kapható.

K

A

M

R

Á

Jobbra : a d íja zo t t a k

Fotók: Janecskó Györgyi

Lent, balra: Borsos Dávid munkája
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2016. június 7-én elhunyt Glózik László, Kisecset alpolgármestere, a Kétbodony S. E. sportvezetője, edzője. Kétbodony futballcsapata az
ő irányításával érte el legszebb sikereit. Életéről,
céljairól a Hírmondó 2011. 09-10. számában ő
maga beszélt, a vele készített interjúban. 2012-től
lapunk szerkesztésében is folyamatosan részt vett.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!
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Falunapok ideje

G

Július 23-án ismét megtelt a kisecseti sportpálya a VII. Pampuska Fesztivál alkalmából.
Falunapunkat, a hagyományainkhoz híven,
szentmise nyitotta meg.
Délután 2 órátol a konyhasátornál már nagy
volt a forgalom. Falatozás közben érdemes
volt azért a színpadra is figyelni, aztán ebéd
után körüljárni a pályát, mert a rendezőség
idén is változatos programokkal várta a helyi
lakosokat és a vendégeket.
A gyermekeket arcfestés, csillámtetoválás
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V í z d á k - M ű v e k

Szárnyas turisták – Százmilliós vendégsereg címmel közöltünk interjút – az akkor
még Kisecseti Hímondó – 2013. május-júniusi lapszámában (www. csermondo.hu)
egy minden évben Nógrádba látogató méhésszel, Szabó Gézával, akitől sok érdekességet tudtunk meg a vándorméhészek életéről, a méhek világáról, és segítségé-

A sonkát 2 liter vízben puhára főzzük. Kivesszük és a megmaradt lébe
tesszük a fokhagymát, babérlevelet, vöröshagymát, majd kis ecettel,
cukorral, sóval ízesítjük. A levesbe annyi tojást ütünk, ahány személyre
készítjük, majd 2 dl tejfölben elkevert liszttel behabarjuk. A buggyantott tojásokat külön tálaljuk, levesbetétnek pirított zsemlekockát adunk.
70 dkg füstölt sonka
2 gerezd fokhagyma
2 babérlevél
1 db vöröshagyma
1 dl tejföl
4 (vagy több) tojás
1 evőkanál liszt
ecet, só, babérlevél
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„ k i e m e l t ”
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Méhek az akváriumban

Markovics Vera

Sodronyica leves

rajzait. Ezúttal a legszebb, díjazott rajzokat
Abonyi Attila Béla (Kisecset), Bodonyi Viktória
(Szente) és Dóbiás Róbert (Kisecset) küldte. Borsos Dávid (Kisecset) pedig különdíjat kapott.

Ismét a hamarosan megjelenő kétbodonyi receptes füzetből adunk ízelítőt.
Szalkai Jánosné (Marika)
receptjét hagyományosan húsvét előtti böjti levesként készítették. Ilyenkor azonban a benne főtt
sonka csak húsvét hétfőn
kerülhetett az asztalra.

Fönt, b a l ró l jo b b ra : B o do nyi
Vi k tó r ia , D o b iá s ik R ó b er t
é s Ab o ny i At t il a B é l a rajz a.
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M u n k á b a n

KonyhasarOK 36.

Fotók: Major Lászlóné

Június hónapban – a Kétbodonyi Könyvtár
és a Szentei Bóbita Óvoda közös programjuk
keretében – A kiskakas gyémánt félkrajcárja
című magyar népmeséhez várták a gyerekek

HÍRMONDÓ

w

A méz gyógyító ereje

Aki átverte Grecsko marsallt

MESERAJZPÁLYÁZAT

Kétbodony, Kisecset,
Szátok, Szente és a
környékbeli faluközösségek lapja

w

vel néhány – méhészettel kapcsolatos – tévhitet is sikerült eloszlatnunk. Most egy
közelünkben élő és helyben praktizáló méhészt kerestünk fel, hogy újabb titkokat
tárjon fel számunkra ennek a különleges rovarközösségnek az életéről (3. oldal). A
mézfogyasztás élettani hatásait pedig gyógynövény rovatunkban foglaljuk össze.

Fesztivál ka
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2 016
és népi játszóház várta. A nagyobbak még kipróbálhatták az
airsoft lövészetet, de az íjászattal és az ostorhasználattal is megismerkedhettek. Közben
a színpadon változatos előadások követték
egymást. Pribelszki Tamás polgármester és
Balla Mihály képviselő köszöntője után fellépett a Romhányi Dallamkórus, a Kisecseti
Színjátszó Csoport, a Szátoki Hagyományőrző
Csoport, a Terényi Kalácska Népdalkör és a
Kétbodonyi Hagyományőrző Csoport is. Eze-

Minden eddig megjelent lapszámunk (2011–2016) letölthető a

www.csermondo.hu
w e b o l d a l r ó l

Következő számunk 2016. október elején jelenik meg!
Fellépésre készülnek a kétbodonyi hagyományőrzők

gulyásleves készült,
miközben szorgos kezek készítettek a névadó pampuskát, amit
finom baracklekvárral
töltve kínáltak. Ebben
az évben kemencében sült kenyérlángost is kóstolhattak a
vendégek. Emellett a
Halászné Koczúr Judit
(főzés nélkül készített)
élő ételeit is megkóstolhatták a vendégek.
A Rétsági Egészségfejlesztési Központ jóvoltából az érdeklődőknek a rendezvény
egész ideje alatt lehetőségük nyílt egészségi állapotuk felméé s M e d g y e s i J ó z s e f résére. Horváth Péter
pedig a kovácsmesterség fortélyait mutatta
be az érdeklődőknek. A rendezvényt záró, esti
szabadtéri bálon pedig Grenyó János szolgáltatta a talp alá valót.
Az idei fesztivál sokak összefogásával, önzetlen
segítségével jött létre. Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult a
Pampuska Fesztivál sikeréhez!
Fotó: Fodor Attila

Fotó:
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Fotók: Fodor Attila

sem vállalta senki a botanikai tréfát. Korábbi tapasztalataim alapján a hozzánk időnként betérő
mókusokra gyanakodtam. A tobozokat jobban
szemügyre véve azonban láttam, hogy azok
sértetlenek! Márpedig, ha mókusuk „keze” lett
volna a dologban, ők – míg a fenyőpikkelyek
alatti magokhoz hozzájutnak –, meglehetősen
összerágják magát a tobozt is. Így más irányban
kellett keresnem a megoldást, amit hamarosan
meg is találtam: a tettesek a harkályok voltak!
Ugyanis, mivel nem költöző madarak, a téli, táplá-

lékszegény hónapokban is nyári élőhelyükön maradnak. A rovarok eltűntével azonban változatos nyári étrendjükről kénytelenek lemondani, és magfogyasztásra állnak át.
Időszakos vega étrendjük egyik kedvenc fogása
pedig éppen a fenyőmag, amit nagy ügyességgel szedegetnek ki az érett tobozokból.
A fenyőágon imbolygó termésen azonban ezt
a műveletet nehéz lenne elvégezni, ezért a leszakított tobozt olyan helyre viszik, ahol biztosan
megtámaszthatják, úgy pedig már könnyű a kemény pikkelyek alatt megbúvó magokat kicsipegetniük. Ahol aztán ilyen jól bevált természetes
„satut” találnak, oda folyamatosan szállítják a „fenyőkonzerveket”.
Néhány hét múlva, akkor már rügyező körtefánknak egy magasba nyúló ágán, újabb ilyen
természetes satura bukkantam. Ezt azonban
biztos, hogy csak egyszer használták, mert az
odúba beszorított tobozt kézzel is nehéz volt kihúznom a fa fogságából...
Fodor Attila

Lassan elmúlik a nyár, a gyermekeknek a szünidő, de talán még nem késő beszélni a sebekről,
melyek gyakran a vakáció velejárói.
Mi is a seb? A bőr szövetének folytonossági hibája, külső fizikai ártalom következtében, vagy
az elégtelen vérellátás miatt kialakult hámhiány.
A sebek lehetnek nyíltak: vágás, szúrás, horzsolás, vagy zártak: az erős nyomás okozta zúzódások. A gyermekeknél a nyíltak gyakoribbak,
ezért ezekeről kicsit bővebben is szólunk.
Ha ezeket elhanyagoljuk, súlyos fertőzéses állapot is kialakulhat. Minél előbb történik meg a
kezelés, annál kisebb a fertőzés veszélye. Fontos
a sérülés körülményeinek ismerete, mert így a
szennyezés mértéke és a lehetséges kórokozók
fajtája is megállapítható. Nézzük, mit is tehetünk könnyebb sérülés esetén !
A gyerekek esés következtében gyakran lehorzsolják a térdüket, könyöküket. A roncsolt
sebek esetében gyakori a fertőzés, leginkább a
tetanusz veszélye, ezért nagyobb és mélyebb
sérüléskor érdemes az orvost felkeresni. A seb
környékének tiszta vízzel való lemosása az első

serhát Vidéki
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Sebek kezelése

Kertünknek éppen a közepén terebélyes cseresznyefa áll. Kora tavasszal, törzsének vastag,
villás elágazásában, a szűkületbe szorított fenyőtobozokat fedeztem fel. A dologban, mivel a
legközelebbi fenyőfa a cseresznyétől vagy húsz
méter távolságban magasodik, egyértelmű volt
az idegenkezűség! A tél folyamán, rajtam kívül,
a kertben más nem járt, és családtagjaim közül

VII. évfolyam, 4. szám (36.)

Fotó: Mohos Zsófia

kalandok

A mi gyógyszerészünk

Fotó: Fodor Attila

Kerti

Szabó Gyuláné, Zibura Zsolt

sorsolása. A nyeremények átvétele után a Palóc Akusztik
Jam szórakoztatta a nézőket
és táncoltatta meg a gyermeTakácsné, Dr. Her ter Hildegard és Zibura Zsolt keket és felnőtteket egyaránt.
ket, 5 órakor, Szandi nagy- A műsort a Desert Rose hastánccsoport felsikerű fellépése követte, lépése zárta. A konyhasátorban egész nap
majd a tombolajegyek nagy volt a sürgés-forgás a katlanokban

Matikovszki Nikolett

Méhek az akváriumban

Vízdák István kétbodonyi méhésztől élvezet tanulni
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Május 28-án, szombaton gyermekzsivajtól
volt hangos a kisecseti sportpálya és környéke. A színpadon a Kisecseti Színjátszó Csoport
előadása szórakoztatta a gyermekeket és
a felnőtteket. Az előadók tréfás varázslattal
invitáltak mindenkit a mesék birodalmába.
Énekek, mondókák, mesék, varázslat – mindez együtt volt az előadás első felében, mely-
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ben négy próbát is ki kellett állniuk a gyermekeknek. Ezek sikeres teljesítése után tárult csak
ki Meseország nagykapuja és akkor kicsik, nagyok egyaránt beléphettek rajta. A Színjátszó
Csoport pedig a nézők nagy örömére bemutatta Csupaháj, Nyakigláb és Málészáj történetét.
Az előadás mellett arcfestés, airsoft lövészet és
népi játszóház szórakoztatta még a gyerekeket.
Akik pedig megéheztek a nevetéstől és
játéktól, éhségüket a
kemencében sült, friss
pizzával csillapíthatták. Nagyszerű, jól sikerült délutánt töltöttünk együtt, nemcsak
a gyermekek érezték jól
magukat, velük együtt
a felnőttek is pompásan szórakoztak.
Fotó: Matikovszki Nikolett

Fotó: Mohos Zsófia

A Vizdák-portán tulajdonképpen semmi se utal
arra, hogy a tulajdonos méhekkel foglalkozik,
leszámítva egy, a garázs ajtajára szögezett figyelmeztetést, hogy itt méhek is élnek, illetve
az út szélén látható táblát, amelyen azt hirdeti,
hogy méz kapható. Később aztán, a portán kívül a kertben gyümölcsfák és -bokrok, társaságában láthatunk majd kaptárakat is, sőt a gazda
– miután néhány gyakorlott mozdulattal egy kis

A legfiatalabb fellépő: Hutyánszki Izabella

K

Az ostorosok...

Méhészekkel jó beszélgetni, pontosabban jó őket hallgatni. Olyan foglalkozást űznek, amelynek
kezdete legalább hatezer évre nyúlik vissza. A háziméh ugyanis a selyemlepke mellett az egyetlen
korán háziasított rovarfaj. Másfelől a méznek a vadméhektől való elzsákmányolása nyilvánvalóan a méhek háziasítása előtti időkre datálódik. (Ennek egy látványos, Nepálban űzött formájáról
lélegzetelállító képsorozat érhető el Facebook-oldalunkról.) Sok ezer év tapasztalata – az elhivatott méhészt érdekli mindez, és tudását, ismereteit szívesen osztja meg másokkal is. Ilyennek
ismertük meg Vizdák Istvánt, aki Kétbodonyban gyakorolja ezt a szép és izgalmas mesterséget.

2016

füstölő szerkezettel, a méhész legfontosabbnak
mondott eszközével „elkábította” a rovarokat –
egészen közelről, mondhatni premier planban is
megnézhetünk néhány méhcsaládot. Egyikünk
sem öltött „szkafandert”, a füstölő csodákra képes, a gazda ideális feltételeket teremtett a fotózáshoz.
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VII. Országos Ovi-Trophy 2016. 07.05.
a

S zentei

B óbita

Ó voda

szervez é s é ben

Egy résztvevő blogjából:
Erre a szombatra esett az országos teljesítménytúra napja, amit 3–7 éves óvodások és családtagjaik
számára rendeznek, minden évben Szentén. Természetesen mi is ott voltunk, indultunk, és dobogósok lettünk, de a legnagyobb élményt maga az
út és a feladatok jelentették!
A trophy lényege dióhéjban: a versenyzőket egymás után, 5 perces különbséggel indítják. A várakozók kézműves foglalkozással, népi játékokkal
tölthetik az indulásukig hátra lévő időt.
Az indulók kis ajándékokat kaptak – Bóbitás uzsonnás dobozt és Bóbitás tollat –, útravaló elemózsiát,
nyakba akasztható névjegyet és menetlevelet,
melyben a felkeresendő állomások listája szerepelt.
Az állomásvezetők aztán ebbe jegyezték a versenyzők náluk elért ponszámait is. Az így gyűjtött
pontszám növelhető volt még úgynevezett kontroll pontok megszerzésével is, amiket az erdőben
elrejtett, nyomhagyó eszközök felkutatásával lehetett megszerezni. Ezek az idén különféle mintás
lyukasztók voltak. Az első lyukasztó például egy fáról lelógó félbevágott kókuszhéjban rejtőzködött,
csaknem elsiklott fölötte a tekintetünk. Miután a
versenyző megjelölte a menetlevelét, az eszközt
vissza kellett tenni oda, ahonnan elvette – az őt

A 6–7 éves győztesek,...

követők számára. A pálya vonalát színes csigák és
szalagok jelezték – esetenként „mocsáron” és kidőlt
fákon át. Nem volt érdemes gondolkodni az ilyen
szakaszok megkerülésén, mert az időt is pontozták.
Míg a zsűri a versenyzők ponszámait vetette össze,
a résztvevők aranyos, interaktív gyermekelőadást
láthattak A beszélő vasaló címmel.
Imádtuk az egészet, elejétől a végéig! Az erdei
pálya 3 és fél kilométeren át néha komoly erőpróbának bizonyult. Valódi próbatétele volt figyelemnek, kitartásnak, leleményességnek és igazi
„csapatjátékot” igényelt.
Köszi, Szentei Bóbita Óvoda, a szervezést, a profi munkát és az örök élményt!
Szöveg és fotók: SandRu
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A méhkirálynő élete sem fenékig méz

N YÁ R I N A P L Ó

A szátokiak már most mozgalmas és tartalmas nyarat hagytak maguk mögött, amit jól
mutat az alábbi gyorsösszefoglaló:
Szép kirándulást tettünk a Vácrátóti Botanikus Kertbe (1). Partyt szerveztünk Zachar
Zoltánné Piroska néninél, ahol a Franka család által felajánlott birkát a vendégek számára Dóbiás László és Boskó Ferenc készítette el (2). Megismerkedtünk a szeniortánc

1993 óta, 23 éve foglalkozik méhészettel, kezdetben csupán néhány kaptára volt, ma 50 méhcsaládot tart – kezdi a bemutatkozást Vizdák István,
de már a második mondatával bevisz bennünket
a sűrűjébe. A méhcsaládok létszáma persze év
közben változik: tavasszal, az akácvirágzás idején
a legnagyobb, aztán a nyár folyamán csökken
az anyaállatok petézési intenzitása. Az anyaméh

rejtelmeivel. Salgótarjánban, a Stécé Kávéházban Csirmaz Szilvia oktató ismertetett meg a
seniortánccal és annak jótékony élettani hatásaival, melynek tömörített definíciója: mozgás
+ öröm + agytorna (3). Nótás sétahajó kiránduláson vettünk részt Nógrádi Tóth Istvánnal (4).
Résztvettünk a kisecseti Pampuska Fesztiválon
(5). Óváron, testvérközségünk falunapján is vendégeskedtünk. (6).
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a 4 éves dobogósok
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Mindenek előtt köszönjük minden kedves szülő önzetlen hozzájárulását a rendezvényhez! E
nélkül a nap nem lehetett volna ilyen sikeres! Az
önkormányzat dolgozói már kora reggel a konyhában sürgölődtek, hogy finom paprikás krumplit
főzzenek a katlanban. Szabó Kati a leglelkesebb
anyukák egyike, asztalánál illatos házi gyurmával,
közös gyúrmázással szórakoztatta a gyerekeket.
Egy másik asztalnál kultúrosainkkal nemezelést
gyakorolhatott, vagy kreatív szinezőkkel találkozhatott az, aki elfáradt. A Vízdák Méhészet bemutatója és mézkóstolgatója igazi ragacsos érdekességnek bizonyult, és a vidéken élők is sok újdonságot
tudhattak meg a méhészetről, a méhek életéről. A

Forrás: http://daysonpaper.blog.hu/2016/06/05/eroproba-_vii_orszagos_ovi-_trophy

A verseny végeredménye:
4 évesek: I. Csuhaj Roberta (Patvarc), Kacsári Veronika (Romhány) II. Molnár Csenge (Szente) III. Lengyel Ruben (Balassagyarmat)
5 évesek: I. Schmiedt Réka (Magyarnándor) II. JávoriMolnár Boldizsár (Szente) III. Bodonyi Viktória (Szente)
6-7 évesek:
I. Hugyecz Zekő (Romhány) II. Bihari Endre (Szente)
III. Molnár Csenge (Magyarnándor)
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re kevesebb petét rak. Élete során egyszer, de
több hímmel – herével – párzik. A méhcsalád,
ha a körülmények kedvezőek, új anyát nevel, s
amikor a fiatal anya kikelt, az öreg a dolgozók jelentős részével együtt elhagyja a kaptárt, kirajzik:
új lakhelyet keres. A kirajzás irányát a felderítők
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Bohóc, patkó, trambulin...

Fotók: Janecskó Györgyi

Z

Fotók: Szabó Izabella
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április-május folyamán naponta kb. 1000 petét
rak le, ez az intenzitás nyár végére napi 4–500
darabra csökken. A méhcsaládban egy méhanya
van, amelynek legfőbb dolga, hogy biztosítsa
a család szaporodását. Ugyanolyan petéből kel
ki, mint a munkásméhek, a „fazonja” és a felépítése azonban egész más. A méhész felismeri
az anyát, és egy festékpöttyel megjelöli, hogy
később meg tudja állapítani a korát. Ugyanis
minden évben más színű
festéket használ az adott
évben kikelt anyák jelölésére. Egy-egy méhanya
természetes körülmények
között 4–5 évet él, a méhészetekben azonban gazdaságosan csak 2–3 évig
vagy még rövidebb ideig
célszerű tartani, mert egy-

Terman család lovacskája Szátokról lépdelt idáig,
hogy kis rajongóit késő délutánig ringassa hátán,
de egy-egy lelkes felnőtt lovasa is akadt! Ribizli
bohóc Pécs környékéről érkezett, és egyórás műsorával elbűvölte a gyerekeket. Őt a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár kalauzolta Kétbodonyba! Várkonyi Tamás kovácsmester Nógrád községből hozta
el kovácsműhelyét, és három órán keresztül gyártotta a szerencsepatkókat a gyerekekkel! A szentei
Bagyinszki Ádám nagy türelemmel vezette be az
érdeklődőket a lövészet rejtelmeibe! A nap végén
Zagyvai Árpád, kétbodonyi apuka, vattacukorral
örvendeztette meg a kicsiket! A Kétbodonyi Evangélikus Gyülekezet által rendelkezésünkre bocsátott

A közösség érdeke mindenek előtt

határozzák meg. A közhiedelemmel szemben a
„méhkirálynő” nem cselekedhet kénye-kedvére:
az egész családot ki kell szolgálnia, s az egész kolónia diktál neki. Van úgy, hogy a munkásméhek
nem nevelnek anyát, vagy a frissen kikelt anyát
elpusztítják. Az is előfordulhat, hogy a méhek kirajzás nélkül cserélnek anyát.

Munkások és herék
A munkás méhek kisebbek, mint az anyák és
a herék, dolguk a munka: a virágpor, a nektár
gyűjtése, a lép építése, a takarítás, a szellőztetés,
a harc, akár saját életük árán is a betolakodókkal.
A herék a hím állatok, nagyobbak, mint a dolgozók, potrohuk is vaskosabb és sötétebb. Nem
vesznek részt a munkában, szerepük a szaporítás, ám rövid az életük: nyár végén, ősz folyamán a dolgozók kitoloncolják őket a kaptárból,
így aztán rövid időn belül el is pusztulnak.
Körülbelül itt tartunk,
amikor Vizdák István –
közbevetésünkre – elismeri: egy emberöltő is
kevés, hogy az ember
megismerje a méhek
világát, kitanulja a méhészetet. Ami őt magát
illeti, már gyerekkorában felkeltették az érdeklődését a méhek,
de előbb a darazsak
világa, aztán amikor,
1988-tól mezőgazdasági iskolába került, ott
szakköri foglalkozások
keretében lehetősége
adódott, hogy elkezdje tanulni a méhészetet, méghozzá a legjobb
szakemberektől: a gödöllői agráregyetem szakoktatóitól. Később szakvizsgát tett, de továbbra
is bújja a szakirodalmat, tanul, és már tanít is.
A kétbodonyi erdei iskola zömében városlakó
diákjait ismerteti meg a méhek világával. Erre
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trambulin pedig egész nap teljes kapacitással működött! A Romhányi Pékség önzetlen felajánlásával
élve, finom pizzával és péksüteményekkel vendégelhettük meg uzsonnaidőben a gyerekeket.
Minden támogatónak köszönjük a munkát, segítségét!
Reméljük mindenkinek emlékezetes marad ez a nap!
Janecskó Györgyi

Püspöki elismerés
Varga Zsuzsanna kétbodonyi
őstermelő több éves munkájának elismeréseként püspöki védjegyet kapott. Beer Miklós, váci
püspök ezzel a címmel tünteti
ki azokat, akik „magas színvonalon” végzik közösségi, gazdasági
tevékenységüket. Gratulálunk!

Hangács Regina 4x
Ha Hangács Regina
elé egy tó kerül, azt
haladéktalanul átuszsza, függetlenül attól, hogy az mekkora. Ha ugyanazzal
többször is találkozik, az sem probléma. Így idén júliusban már 4. alkalommal teljesítette a Révfülöp – Balatonboglár távot. Gratulálunk!

Beszélgetőtársunknak egyébként állategészségügyi technikusi végzettsége van – az állatorvos
munkáját segítő szakember –, a méhészetet
őstermelőként folytatja. Úgy véli, legalább 150
méhcsalád kell ahhoz, hogy valaki ebből megéljen. Szóba hozzuk a mézek minőségét, az utóbbi
években elhíresült mézhamisítási botrányokat
és az antibiotikumokkal szennyezett termékek
problémáját is. István elmagyarázza: az esetek
túlnyomó részében nem a kistermelők a ludasok,
hanem a különféle közvetítők, akik felvásárolják a
mézet és saját hasznukra pancsolják. A felvásárló
egyébként házhoz jön, mintát vesz, azt laboratóriumban bevizsgáltatja, tehát hamar kiderülne
a turpisság, magyarázza. Ő különben leginkább
akác- és napraforgómézet készít, de a legfinomabbnak az édesharmatot tartja – az abszolút
bio, és jobb az íze minden másfajta méznél.
István munkájában, egyébként felesége Éva is
sokat segít, de kislányuk, a kisebbik Éva is nagyon

A méhkirálynő által már elhagyott anyabölcső

sokat tud már a méhek életéről. Ő most ősszel
megy iskolába, Romhányba, eddig a szentei óvodát látogatta. Talán ő is folytatja majd valamikor
a méhészkedést... Beszélgetésünk végén kitérünk
még a tömeges méhpusztulás világjelenségére,
okaira, az ember felelősségére, arra, hogy bizony
az ember többnyire rövid távú egyéni érdekből
helyrehozhatatlan károkat okoz a természetben. Az állatok világában ez elképzelhetetlen.
A méheknél például, hozzuk el Vizdák Istvántól
a továbbgondolásra érdemes megfigyelést, az
egyén érdeke mindig a közösség érdeke alá van
rendelve.
Léderer Pál

M

É

NY

E

K

Kétbodonyi Ízek
Elkészült Kétbodony receptes füzete – a falu hagyományos népi ételeinek gyűjteménye –, amit a
Szilvaszombat ideje alatt már megvásárolhatnak az
érdeklődők. A recepteket Nagyné Janecskó Györgyi
a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa gyűjtötte össze, felkutatva a régi receptes feljegyzéseket.
Volt olyan idős asszony, aki saját otthonában vállalta a főzést is, a többi étel Tomekné Galba Ildikó segítségével valósult meg. Az ételfotós és a kiadvány
szerkesztője szintén Nagyné Janecskó Györgyi volt.
Az önkormányzat és a szerkesztő ezúton is köszöni a közreműködést és a receptek közreadását: Hangács Jánosnénak
(Böske néninek), Szalkai Jánosnénak (Marika néninek),
Hajdúk Istvánnénak (Marka néninek), Bagyinszki Pálnénak (Anka néninek), Manda Gábornénak (Terikének) és
Kovács Jánosnénak
(Annuska
néninek)!

Fotó: Janecskó Györgyi

Fotók: Mohos Zsófia

Kétbodonyi hagyományőrzők a színpadon

a célra egy különleges
kaptárt is készített, amely
ugyanolyan, mint a valódiak, csak ez üvegből van.
Olyan, mint egy akvárium.
Csak nehogy aztán ebből az maradjon meg a gyerekekben, hogy a
méhek akváriumokban élnek, kommentáljuk a
módszert, amin Vizdák mester csak mosolyog.

