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„Könnyek nélkül élni könyebb...”
Pedig nem mindig igazak a nóta sorai!
Mikor szemünk ég, viszket, olyan érzésünk támad,
mintha homokot hintettek volna a szemünkbe.
Ezek bizony a szemszárazság tünetei. Hazánkban
hozzávetőlegesen minden ötödik ember küzd
ezzel a betegséggel – a légkondícionált helyiségeknek, a szennyezett levegőnek, a központi
fűtés által okozott száraz légtereknek köszönhetően, de allergia vagy a számítógépek, televíziók
képernyői előtt töltött hosszú idő is lehet a kellemetlen tünetek okozója. Ilyen esetekben a szem
könnyfolyadékja kevés, a könnymirigyek elégtelenül működnek, de a könny túlzott párolgása is
hasonló tüneteket idézhet elő.
A könnymirigyeink által termelt folyadék tartalmazza azokat az immunrendszeri antibakteriális fehérjéket,
hormonokat, síkosító fehérjét, lipideket (zsírokat) és
olyan ionokat, melyek a szaruhártya
és a kötőhártya fo-

lyamatos nedvesen tartásáért felelősek, sőt
a szemünkbe kerülő idegentest eltávolításában is segítenek.
Mit tehetünk szemünk egészségéért?
Célunk a szem nedvesen tartása, a könnyfolyadék pótlása. Képernyő előtt tudatosan pislogjunk többet és óránként biztosítsunk egy
kis pihenést a szemünknek. Enyhe szárazság
esetén alkalmazzunk műkönnyet! Különösen
jó hatású a hialuronsavas műkönny. Vannak
egyadagos szemcseppek, melyek használata
higiénikusabb, mint a flakonos változatoké.
Éjszakára szemkenőcsöt is alkalmazhatunk.
Ha szemszárazságunk allergiás eredetű, szedjünk allergia elleni gyógyszereket.
A szemszárazság azonban számos betegség kisérő tünete is lehet (például ekcéma,
autóimmun betegségek, depresszió vagy
szürkehályog), de akár bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is előfordulhat, ezért
súlyosabb esetekben mindig forduljunk
szakorvoshoz!
Vigyázzunk szemünk világára!

Nagyon finom egészségőr

A paradicsom
Őshazájában az aztékok gyógynövényként is
számon tartották a paradicsomot, ami a 16. század végén, a spanyolok közvetítésével jutott el
Mexikóból Európába.
A növény piros bogyótermése vitaminokban és
egyben ásványi anyagokban egyaránt gazdag.
Egyes források szerint legalább 12 féle vitamin
van benne, pl. C-, A-, B1-, B6-, folsav, K-, E-vitamin és bétakarotin is. Az ásványi anyagok közül a kálium, a cink, a foszfor, a vas és a kalcium
mutatható ki a növényben nagyobb mennyiségben. Külön említést érdemel a benne lévő
vörös színű sejtvédő karotinoid és a likopin,
amit nagyon erős antioxidánsnak tartanak.
Szabadgyököket semlegesítő tulajdonsága
miatt szerepe lehet a rák elleni védelemben.
A likopin cellulóz tartalmú rostokba zárva van
jelen, ebből adódóan vízben rosszul oldódik,
így csak zsír, olaj (pl.tökmagolaj, olivalaj) jelenlétében és hő hatására szabadítható fel. Ezért a

paradicsom sejtvédő, antioxidáns hatása főzött paradicsomos ételek révén érvényesül a
legjobban.
A paradicsom gyógyhatásai között tartják
még számon, hogy erősíti az immunrendszert, a szívet, fiatalítja a sejteket, segíti a kötőszövet megújulását, jól hat az emésztési zavarokra, csökkenti a fáradékonyságot, hozzájárul
az egészséges bőrhöz, és védi azt a napsugarak káros hatásától.
Érett állapotban nagyon ízletes zöldségféle,
amit sokféle módon felhasználhatunk: nyersen, szárítva, főzve, sütve, töltve, salátának,
italnak vagy szósznak egyaránt.
Hámozottan könnyebben emészthető, ezért
így a legtöbb diétázó is fogyaszthatja. Míg az
érett paradicsom kifejezetten egészségvédő
hatású, az éretlen, zöld paradicsom fogyasztása, a benne lévő mérgező anyagok (szolanin
és tomatin) miatt, nem ajánlatos!

Boszorkányhús +
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Nem, ez alkalommal nem az ismert összehasonlító játékról van szó, hanem egy különös
egybeesésről. A baloldali képet Galbács Tamás
2016. márciusában készítette Nógrádszakálnál.
(Róla szóló írásunkban ezt tavaly már közöltük.)
A jobboldalit viszont egy évvel később – ugyanarról a vonatfotós leshelyről. A képek rendezé-
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4 fej vöröshagyma
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Jelenetek egy szőke nő életéből

A balassagyarmati Horváth
Endre Galériában május 5-én
nyílt meg Véssey Gábor festőművész tárlata. A Munkácsy-díjas művész a világhírű
cseh író, Milan Kundera alábbi gondolatával invitálta az
érdelkődőket a Jelenetek egy
szőke nő életéből című kiállítására: „A humor isteni villámfény, amely a világot a maga
erkölcsi többértelműségében
mutatja meg, az embert pedig
mélységes illetéktelenségében,
hogy megítélje felebarátait . . .

százszo r szép ek

Költő, tanár és könyvtáros is volt

Május hava – birkanyírás ideje
A hirtelen jött májusi melegedésben előbújtak a százszorszépek és a birkanyírók is.
Mi a csesztvei Medvegy László tanyáján találkoztunk velük. Ügyfeleik többsége úgy nyilatkozott, hogy a meleg téli bundától való
szabadulás megéri a néhány perces apró kellemetlenséget.
S ző ke
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Ezidőtájt, május végén, június elején az iskolai ballagási
ünnepélyeken gyakran hangzik el egy vers, melynek címe
Az elhagyott repülőtér. Ennek köszönhetően talán ez a
Balassagyarmaton született Jobbágy Károly legismertebb verse, pedig a kétszeres József Attila-díjas költő életműve ennél sokkal összetettebb és sokkal gazdagabb.
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A hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, lisztbe forgatjuk és olajban mindkét oldalukat megsütjük. A visszamaradt olajban megdinszteljük a fölaprított vö6 szelet karaj
röshagymát, fokhagymát és a kaprot. Mindezt sóval, borssal ízesítjük, hozzákever1 nagy pohár tejföl
jük a tejfölt és végül a hússzeleteket, majd 1dl viz hozzáadásával készre pároljuk.
só, bors (ízlés szerint)
Köretként pedig házi nokedlit ajánlok hozzá!
1 csokor friss kapor

Jobbágy Károly polgári családban született,
1921-ben, Balassagyarmaton. Apja művezető volt egy helyi cukrászműhelyben.
A család eredetileg papnak szánta a fiút,
de őt a gimnáziumban szerzett negatív
tapasztalatai aztán mégis más irányba fordították. Így már 18 éves korától részt vett
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
munkájában, és első versei is a párt akkori
lapjában, a Népszavában jelentek meg.

41

Beköszöntött az évszak, amikor konyhánkból a legváltozatosabb ételek
kerülhetnek ki, ha a konyhakertünkben termő, friss zöldségeket tekintjük
iránymutatónak. Mivel most minden kertben dömpingszerűen nő a kapor,
ami a boszorkányhús meghatározó fűszere, ez az étel pedig családunk egyik
kedvence, azt remélem, hogy aki eddig nem ismerte, annak is ízleni fog.

: Hűsítő bodzalé

Igazi nyári ital a hűtött bodzalé, amit a következő képpen készíthetünk el: 10 db bodzavirágot, egy felkarikázott citromot, 20 szem
citrompótlót és 40 dkg kristálycukrot egy
5 literes üvegbe teszünk, amit aztán teletöltünk vízzel. 2 napig állni hagyjuk, leszűrjük és
jól lehűtjük. Természetes, finom, illatos üdítő!
Jó étvágyat kívánok!

2017. május–június

sekor először azt hitte, a régi fotó keveredett az
újak közé, mert első látásra a mozgó szerelvény
összetétele, pozíciója szinte miliméterre egyezik
a korábbival. Aztán a mappák rendezése után
derült ki, hogy mégiscsak lehet kétszer „ugyanabba a folyóba lépni”, hiszen a képen nem menetrend szerint közlekedő szerelvény látható!

Nő
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. . . a humor különös gyönyörűség, mely abból
a bizonyosságból fakad, hogy nincs bizonyosság.” Véssey kiállított munkái vidámak, frissek, szellemesek, és – tapasztalatunk szerint
– még azok számára is határozottan szórakoztatóak voltak, akik ottlétünkkor csak véletlenül, alkalmi látogatóként tévedtek be a
kiállítóterembe.
Hogy a festő ecsetjét (ön)irónikus férfisovinizmus vagy épp elrejteni vágyott feminizmus vezérli, azt nehéz biztonsággal
eldönteni, a képek eredetisége és humora
azonban – e bizonytalanság ellenére is –
vitathatatlan. A kiállítás június 22-ig még
megtekinthető a balassagyarmati Horváth
Endre Galériában!
FA
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Kétbodony, Kisecset,
Szátok, Szente és a
környékbeli faluközösségek lapja

Markovics Vera
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Fotó: Szakácsi Már ta

Mi a különbség?

A mi gyógyszerészünk

A tér, az idő és
a véletlen játéka

VIII. évfolyam, 3. szám (41.)

1943-ban, 22 évesen behívták katonának.
A háború utolsó napjaiban, az osztrák határnál került orosz hadifogságba, és 3 évet
töltött fogolytáborban, Szibériában. A hadifogságról írt versei miatt 1947 szeptemberében, már a magyar határról szállították
vissza a Szovjetunióba, és bebörtönözték.
1948-ban térhetett haza Magyarországra, ahol
elvégezte az ELTE magyar-orosz, majd később
műfordítói szakát is. Előbb a Budapesti Műszaki
Egyetemen tanított, ahonnan 1956 után, a forradalomról írt versei miat eltávolították. Ezután
Budapesten, középiskolai tanárként dolgozott.
Előbb, 2 évig a Könyves Kálmán Gimnáziumban,
majd nyugdíjazásáig az Eötvös József Gimnázi-

Köteteinek
címlapjai

A költő
emléktáblája
a budapesti
Reáltanoda
utcában,
az Eötvös
József
Gimnázium
épületének
kapujánál

Véletlen azonosítás
Jobbágy Károly nevét és verseit ismertem, sőt,
diák koromban, az Eötvös Gimnázium tanulójaként – bár engem nem tanított –, őt magát is gyakran láttam, amint fehér köpenyben,
hóna alatt mindíg könyvekkel, végigsuhant
az iskola folyosóin, nagy bajsza alá rejtett mosollyal fogadva a gyerekek köszönését.
Azt azonban csak a közelmúltban tudtam
meg, hogy balassagyarmati születésű volt,
és ez, a számomra új ismeret, egy apámtól
sokat hallott történet apró részletét visszamenőleg megvilágította. Különös véletlen,
hogy ő is 1921-ben született, majd – frissen
áttelepült erdélyiként – őt is 1943-ban sorozták be, ugyancsak 1945 márciusában került
orosz fogságba, szintén az osztrák határ közelében, és mivel a szibériai hadifogságban
ő négy évet töltött, így Magyarországra is
közel egy időben térhettek vissza. Történetük,
mindezek ellenére, független egymástól, egy
időszakban azonban apámnak tudomása
volt egy Balassagyarmatról származó, verseket író fogolytársról, akinek nevét nem említette, vagy talán már ő sem emlékezett rá 40
év távlatából, az egyezéseket látva azonban
nem zárható ki, hogy a történet eddig azonosítatlan szereplője Jobbágy Károly lehetett.
Fodor Attila

umban, ahol magyart és orosz nyelvet tanított,
valamint az iskolai könyvtárat is gondozta.
A hatvanas évektől művei már megjelenhettek, összesen 12 verseskötete látott napvilágot.
Első József Attila-díját 1963-ban kapta Hó és
nap című kötetéért. 1981-ben, 60. születésnapján szülővárosának díszpolgáráva avatták.
1998-ban halt meg, hosszú betegeskedés után.
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Mohos Zsófia fotói Gödöllőn

AN

Mikes Balázs teológus-grafikus előadása Könyvtárunk hírei

„Vannak még vidékek, ahol egy maroknyi ember
éli és őrzi egy régi, igazi élet maradványait. Ahol
még tudják, mi a rokka, a bognár és az akol, ahol az
embereket még viszi az akarat… Aki egyszer ellátogat ide, annak szívét rabul ejtik a görbe dombok
és a kedves házikók. Gyere Te is Görbeországba!”

Április 18-án a Hamvas Béla Alapítványtól,
Dobrocsi Lénárd közreműködésével – a falusi
könyvtárak gyarapodásáért és megmaradásáért
program keretében –, a kétbodonyi, galgagutai
és berceli könyvtárak nagy értékű könyvcsomagot kaptak, az író munkáiból. Köszönet érte!

Április 14-én Mikes Balázs teológus-grafikus a
Krisztus hét szava a kereszten címmel vetítéssel
illusztrált előadást tartott a Kétbodonyi Művelődési Házban – Húsvét alkalmából. A misztériumról és annak évszázadokon átívelő művészi
ábrázolásairól nagyszerű ismertetőt hallhattak
az érdeklődők. Az előadót jövő Húsvétkor ismét
várjuk, akkor A kálvária című előadásával – hagyományt teremtve ezzel, a jövőre nézve.

Ugyancsak áprilisban a Kétbodonyi Könyvtár
közreműködésével két kézműves foglakozást
tartottunk, Húsvét, illetve Anyák Napja alkalmából. Májuban pedig ifjusági kubfoglalkozáson vehettek részt
a gyerekek. A rendezvények költségeit az
önkormányzat biztosította.

Hollókői Húsvéton
Április 15-én községünk hagyományőrző csoportja – az előző évekhez hasonlóan – részt
vett a Hollókői Húsvét rendezvényen. Természetesen gombócot főztek, ezzel egyben a
kétbodonyi Szilvaszombat meglátogatásához
is kedvet csináltak a hollókői közönségnek.

– írja Mohos Zsófia, akinek Görbeország
című kiállítása április 11-től május 15-ig
volt látható a gödöllői Művészetek Házában. Képeinek jelentős része vidékönkön,
egyebek közt éppen Kétbodonyban készült,
így nem véletlen, hogy az eseményre tőlünk is sokan ellátogattak. Négy évvel ezelőtt, lapunk 2013. 05–06. számában (akkor
még Kisecseti Hírmonó) részletesebben is
bemutattuk (akkor még) Munka Zsófiát. Az
elképzeléseiről, céljairól, terveiről szóló írás
weboldalunkon jelenleg is megtalálható.

Csodadoki rajzpályázat
Szabó Zsóka munkája a Béres Zrt. és a Házipatika
internetes magazin által meghirdetett Csodadoki
Rajzpályázaton, a szakmai szűri döntése alapján,
a legszebb 100 alkotás közé került, a Nógrád
megyei versenyzők kőzött pedig I. helyezést ért
el. Ezúton is gratulálunk Zsóka!

Bodonyi ifjúsági kerékpáros sikerek
Boskó Bene a Romhány Művészi Teremkerékpár SE versenyzője a 2017-es Teremkerékpár
Junior Európa Bajnokság I. helyezettje lett.
Ugyanezen a versenyen Zagyvai Armand korosztályában a 4. helyen végzett.
Mindkettőjöknek gratulálunk a szép eredményhez!
Ide kívánkozik még, hogy Armand egy másik
területen is igen jól szerepelt, ugyanis korosztályában ő lett Húsvéti rajzpályázatunk győztese!

Szabó Zsóka

Zagyvai Armand

Bodonyi gombócok Béren
Május 27-én a Kétbodonyi Hagyományőrző
Csoportunk részt vett a Béren rendezett II. Palóc
Fesztiválon, ahol természetesen szilvásgombócot főztek.
Janecskó Györgyi
Fotók: Janecskó Györgyi

Közép en
B o s kó B en e

Azt olvastam valahol, hogy Beer Miklós püspök volt az első Közép-Európában, aki cigánypasztorációs irodát hozott létre. Ez mikor történt?
– 2006-ban, Gyömrőn született meg a Cigánypasztorációt Koordináló Iroda, de azért ez így
nem pontos! Annyiban volt csak első, hogy vezetésével egy függetlenített cigánykisebbségi
lelkészt bíztak meg. Püspök úrtól akkor én kaptam ezt a feladatot, egyébként korábban Valkón
és Cegléden voltam plébános.
Beer Miklós püspök 2014-es karácsonyi körlevelére, egyházon belül és kívül, is sokan felkapták a
fejüket. Ennek, a hazai cigánysággal foglalkozó
ajánlásai a papság körében sem arattak osztatlan sikert. Értetlenségük azért volt meglepő, mert
az egyház cigánypasztorációs törekvései még
magyarországon is jóval régebbre nyúlnak vissza.
– Igen, ilyen szándékok, törekvések már nagyon
korán megjelentek. Ha csak az időben kicsit
közelebbi, európai hagyományokat nézzük, a
16–17. századi Spanyolországban két jezsuita
szerzetes, Pedro León és Pedro Catalayud elhivatottan segítettek és oktattak cigány gyerekeket, de később, a 19. századi Franciaországban
is voltak hasonló példák. Az első magyarországi
cigánypasztorációs kezdeményezésekről a 18–19.
századból tudunk, a legjelentősebb, már a 20.
században, 1942-ben, a Mátászalka melletti Hodászon volt, ahol a falu görögkatolikus lelkésze,
Solya Miklós is gyerekekkel való foglalkozás útján
teremtett kapcsolatot azok szüleivel, és így vezette be a helyi közösséget az egyházba. A 70es években, Baranyában is voltak hasonló törekvések, de ezeket a Kádár-rendszer bürokráciája
egyáltalán nem nézte jó szemmel.
Ön 2004-től a püspöki kar cigánypasztorációs
referense lett. Milyen kezdeményezések indultak
el akkor, mi történt azóta ezen a területen?
– 2004-től, amikor a Vatikán Budapesten tartotta a Cigánypasztorációs Világkonferenciát, a
magyar médiában is több szó esett a magyar
cigánypasztorációról. 2008-tól Székely János püspök úr lett az M.K.P.K (Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia) Cigánypasztorációs Bizottságának elnöke, aki az ország egyházmegyéiben folyó tevékenység irányítását, összehangolását
végzi. Ma már hozzávetőlegesen 100 településen működnek cigánypasztorációs irodák.

A
Ceferino
ház
Dúl Géza a cigánypasztoráció útján
Dúl Géza romhányi plébános, a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs irodájának vezetője,
már papi szolgálatának kezdetén felfigyelt a hazai cigány kisebbség kiszolgáltatott, nehéz helyzetére, és azóta is – minden szolgálati helyén – különös figyelmmel követi e közösségek életét.
Mivel a Váci Egyházmegye már egy évtizede tesz erőfeszítéseket – érdemi megoldásokat keresve és azokat alkalmazva is(!) – a cigányság integrációjának érdekében, nem meglepő, hogy
Dúl Géza ennek az egyházon belül is kiemelten fontos mozgalomnak meghatározó személyisége. Elhivatottságáról, munkájának eredményeiről a romhányi plébánián beszélgettünk vele.

Térjünk vissza a mi vidékünkre! 2016
végén a Ceferinó Ház Szátokra költözött, fennállásának 10. évfordulóját is
már ott ünnepelték a következő év elején. Mi volt a költözés oka, illetve célja?
– Annak idején azért esett a választásunk Gyömrőre, mert az egyházmegyén belül földrajzi és
közlekedési szempontból is központi területen
helyezkedett el. Akkor ez, elméletben, logikusnak
látszott, de a gyakorlatban kiderült, hogy – mivel
északon nagyobb a cigány népesség, ebből következően több a feladat is –, a kapcsolattartás
rendkívül sok autózással és nagy idővesztesé-

gekkel jár. Ezért úgy döntöttünk, hogy célszerűbb oda költözni, ahol több a tennivalónk. Így
választottuk Szátokot. Egyelőre csak egy kis házat bérelünk iroda céljára, de megvásároltuk a
10 éve üresen álló kocsma épületét, ahol a helyi
közösség önkénteseivel megkezdtük a közel 150
négyzetméteres ház felújítását. Itt egy többfunkciós közösségi házat szeretnénk kialakítani, ami

Fotók: Dúl Géza
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Önkéntesek dolgoznak a szátoki épület felújításán

A cigánypasztoráció
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A katolikus egyház cigánypasztorációs tevékenységének elsődleges célja a roma közösségek bevonása a hitéletbe. A lelki gondozás
mellett azonban fontos feladatának tekinti
a cigányság hátrányos helyzetű közösségeinek felzárkoztatását, integrálását a többségi
társadalomba. Ennek érdekében a karitatív
tevékenységek mellett gyermek és felnőtt oktatási programokat szervez, és munkahelyteremtésre is törekszik. Ugyanakkor, lehetőségeket biztosít a hagyományos cigány kultúra megőrzéséhez, ápolásához. Cigányok és
nem cigányok közös részvételével szervezett
eseményeken teremt lehetőséget arra, hogy
a két közösség jobban megismerhesse egymást, ezzel visszaszorítva az előítéleteket.

P

Fotók: Matikovszki Nikolett

Május utolsó szombatján
művelődési házunk adott
otthont gyermeknapi rendezvényünknek, az Ákombákom Bábcsoport vendégelőadásának, akik A kiskondás című mesejátékkal varázsolták a kicsiket és a nagyokat is a mese világába. A kiskondás kalandozásának izgalmai – a boldog vég-

kifejletig – a nézősereg étvágyát is felkeltette,
így a mese végeztével helyi kezek által készített hotdog és a Romhányi Pékség ajándékaként
rétes várta a közönséget.
Uzsonna után (Szabó Gyuláné) Zsuzsa találós kérdései tették próbára a gyerekeket. A jutalomédességek elnyerése után pedig aszfaltrajzolás
következett, ahol mindenki szabadon engedhette
alkotókészségét. A jó hangulatú, szines, vidám délután láthatóan kicsik és a nagyok számára is örömet jelentett. Itt is köszönjük mindenkinek a szervezést, a segítséget, a jelenlétet!
Matikovszki Nikolett

Hétvégi kirándulások a fiatalokkal

a helyiek és a környékbeli falvakból érkezők számára is hitéleti, kultúrális és egyéb közösségi rendezvények helyszíne lehet. Ez, a mi lehetőségeinkhez képest, nem kis vállalkozás. A költségeket
eddig az egyházmegye biztosította, de a munka

folytatásához, a komolyabb szakipari munkák
fedezésére most állami pályázatot nyújtottunk
be. Ha ez sikeres lesz, akkor nagyon meggyorsulhatnak a kivitelezési munkák. Az önkéntes
munkafelajánlásokon kívül egyébként cigány
és nem cigány vállalkozóktól is kaptunk támogatásokat. Úgy tűnik, ma már sokan megértették ennek a kezdeményezésnek a fontosságát,
hogy ezek a célok nem csak a cigány népesség,
hanem az egész társadalom érdekeit szolgálják.
Hogy épül tovább a pasztorációs hálózat, hogyan kapcsolódhatnak a környékbeli falvak ezekhez a programokhoz?
– A Szátoki Ceferino Ház a 10 év alatt kiépült cigánypaszorációs hálózat központja lesz. A jelenleg
7–8 településen munkálkodó hálózat többnyire
cigány házaspárok munkájára épül, ők foglalkoznak a közösség gyermekeivel, kedvezőbb körülményeket teremtve a napi rendszeres tennivalók
elvégzéséhez, a tanuláshoz. Munkájuknak már látszanak eredményei.
Ezek a gyerekek egyre inkább szívesen látott szereplői a falunapoknak, közösségi rendezvényeknek.
A Ceferino Ház irányítása mellett Ön vezeti a romhányi plébániát is. A társítás praktikusnak
látszik, de ez így is legalább
„kétemberes” munka. Lemondott a Mária Rádió műsorigazgatói székéről, hogy a helyi közösségeket
teljes emberként szolgálhassa. Nem hiányzik a
rádiózás, hiszen ez szívügye volt, és a csatorna
megszületésében is nagyon fontos szerepe volt?
– A Mária Rádió a 80-as években Olaszországból indult, aztán nemzetközi hálózattá fejlődött.
2000 körül már komolyan vetődött fel a magyar
adás elindításának gondolata, amin magam is
munkálkodtam, végül 2006-ban a terv meg is
valósult, elindult az adás. Én 2012-ben kaptam
a műsorigazgatói megbízást, amiről négy év rádiós munka után, az említett okokból, 2016-ban
lemondtam. Kapcsolatom azonban nem szűnt
meg a rádióval, rendszeres adásban, kéthetenként jelentkezünk a Ceferinó Ház híreivel.
Végül adódik a kérdés: mit csinál, ha mindezek
után mégis marad szabadideje?
– Mindig szerettem fiatalok között lenni, beszélgetni, a legkülönbözőbb kérdéseket megvitatni.
Szívesen veszek részt velük közös programokon.
Úgy érzem, a beszélgetéseink nemcsak számukra
lehetnek érdekesek, számomra is frissítően, gondolatilag termékenyítően hatnak.
Fodor Attila

Európai utakon

Válogatás Mohos Zsófia Kétbodonyban készült, Fonó című fotósorozatából

– Öröm kerékpározni Kétbodonyban! De autóval
vagy busszal is kellemes átsuhanni a falun!
Ha valaki az elmúlt két évtizedben csak hasonlót mondott volna, valószínűleg őrültnek tekintik, ma azonban már mindez valóság!
Tavaly ősszel a Kisecsetre vezető, korábban katasztrófális állapotú, szakasz megújulása után
fél évvel Kétbodony főútjai is újjászülettek. A
változás néhány nap leforgása alatt történt, az
itt lakók és a szomszédos falvak lakóinak nagy
örömére. A Magyar Közút Zrt. Nógrád Megyei
Igazgatóságának tavaszi meglepetése után
talán reménykedhetünk a folytatásban – nevezetesen, hogy Szente is hamarosan csatlakozhat
az európai úthálózathoz...

