Melegvizes barlang a bánki focipálya alatt? A mi gyógyszerészünk

A feltárást végző, nagyrészt önkéntesekből álló
geológus kutatócsapat immár negyedik éve
egy folyamatosan mélyített aknán keresztül
próbál a nagyon kemény vízzáró mészkőréte-

gen átjutni, mert alatta meleg vízzel telített
termeket sejtenek. Naponta csupán néhány
centimétert tudnak haladni!
A kutatást az állam, itt most nem részletezendő okok miatt, nem támogatja, ugyan-

akkor igen érdekes, hogy sajtójelentések
szerint magánemberként, jelképes ös�szeggel a megyei kormányhivatal vezetője is segítette a munkálatokat. A település
polgármestere és a bánki önkormányzat
teljes mellszélességgel kiáll a feltárás
mellett, amit egyébként Nógrád megye
leghíresebb vloggere (videójelentéseket
készítő online naplóírója), Zvolenszki Zoltán alias Guga folyamatosan kamerával
dokumentál. (Riportjai megtekinthetők
a Youtube közösségi videomegosztón –
https://www.youtube.com/user/hunguga.)
Amennyiben beigazolódik a kutatók feltételezése, és valóban, mint gondolják, a
barlang termálvizes, akár templom nagyságú barlangterekbe jutnak. Így idővel komoly turisztikai vonzerővel gyarapodhat
az egyre divatosabb tó
miatt amúgy is felkapott
Bánk és vonzáskörzete.
Szeptember végén, a Kutatók Éjszakája keretében
számos érdeklődő tekintette meg a kutatóaknát,
amely egyébként hétvégenként, előzetes telefonos bejelentkezés után, a
továbbiakban is látogatható. Bejelentkezés: Szenthe
Istvánnál +36 20 438-2741.
Léderer Pál
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Sült tarja tepsis krumplival

49

Bizony közelednek a hűvösebb idők, így talán már lelkiismeret-furdalás nélkül
megengedhetünk magunknak, és élvezhetünk „tartalmasabb” ételeket is.
Tehát, élve a lehetőséggel most egy kalóriában dúsabb recept következik.

A tarját felszeleteljük. Egy serpenyőbe egy kanál fagyos zsírt teszünk, erre rakjuk a hússzeleteket és ízlés szerint fűszerezzük őket. Fél deci viz hozzáadásával
8 szelet csontos tarja, fedő alatt pároljuk. Közben meghámozzuk a krumplit, majd a fagyos zsírral
6 gerezd fokhagyma, kikent tepsibe rakjuk. Szeletelhetjük karikára vagy más formára, ki hogyan kedsó, bors, őrölt kömény veli. Közben kicsit megpárolódott a tarjánk, levesszük róla a fedőt, és lesütjük a
szeleteket. A hússzeleteket kiemelve, a szaftos hús alját hozzáadjuk a krump(ízlés szerint)
lihoz, majd azzal összeforgatva az egészet ízlés szerint fűszerezzük. Ezután a
hússzeleteket a krumpli tetejére rakjuk, végül erre kerül a bevagdosott füstölt
A körethez:
szalonna. Pici vizet öntünk alá, majd alufóliával betakarjuk a tepsit, és körülbelül
1,5 kg krumpli,
egy óráig sütjük. Akkor levesszük a fóliát, és az egészet szépen megpirítjuk.
füstölt szalonna,
Párolt káposztával, csalamádéval vagy valamilyen házi savanyúsággal kínáljuk!
só, fokhagyma,
Jó étvágyat kívánok!
őrölt kömény,
(ízlés szerint)
H o z z á val ó k

(4 személyre)

„Őszi szél táncol”

D r. H a n u l a M a g d o l n a
r
o
v
a
t
a

A gyomorfekély
Nem is gondolnánk, hány ember szenved
ebben a betegségben és sajnos számuk
egyre nő, így ősz táján pedig a szunnyadó
fekély „életre kél”.
Mi is a gyomorfekély? A gyomor nyálkahártyája
nagyon masszív nyákot termel, ami ellenáll az
emésztőenzimeknek és a gyomorsavnak. Ha ez
a nyákréteg sérül, a sav a nyálkahártyát kikezdi,
sérülés keletkezik, nehezen gyógyuló seb alakul
ki, ami súlyos esetben átfúródást is okozhat.
Mi okozhat fekélyt? Minden fekélyes beteg
gyomrában megtalálták a Helicobacter pylori
(HP) nevezetű baktériumot, ami fertőzéssel
kerül a gyomorba. Bejuthat juhtejből, fertőzött székletből, szennyezett folyó- vagy állóvízből, és fertőzött kútvízből is. A baktérium
olyan erős enzimet termel, ami feloldja a gyomorvédő nyákrétegét, így a sav már kimarhatja a nyálkahártyát. A HP baktériumot sok
ember hordozza, nem mindenkinél alakul ki
a betegség, de keletkezésében szerepet kaphat bizonyos gyógyszerek hosszú távon való
szedése. Ilyenek a szteroidok, gyulladáscsökA
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kentők vagy fájdalomcsillapítók, mivel ezek
károsítják a nyálkahártyát. Nem tesz jót a
dohányzás sem, de az alkoholfogyasztás, az
erős kávék is közrejátszhatnak. Ne feledkezzünk meg a stresszről sem, ami a szervezet
ellenálló képességét csökkenti, és fokozott
savtermeléssel jár.
Kezelése: elsősorban a gyomor savas állapotának normalizálása szükséges. Étkezéssel befolyásolhatjuk a savtermelést, kerüljük az fent
említett ételeket, italokat. Enyhe gyomorégés
esetén savközömbösítő rágótabletta segíthet.
Ha gyakrabban és hosszabb ideig érezzük a
sav hatását, az orvos olyan gyógyszert ír fel,
amely a savtermelést befolyásolja. Súlyosabb
esetben Helikobacter elleni szerek szükségesek, természetesen orvosi ellenőrzés mellett!
A műtéti beavatkozásról ne is beszéljünk, ami
már súlyos esetben, a gyomorfal átfúródása
esetén szükséges!
Tehát ne tekintsük a gyomorégést apró kellemetlenségnek, mert nagyobb baj is lehet belőle.
Kívánok mindenkinek kellemes, szép őszi időt!
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Érdekes előadás felvételét néztem végig a minap a Youtube-on: Roszik Péter, a Biokontroll
Kft. vezetője arról beszélt, a biogazdálkodás
fontosságát hangsúlyozva, hogy amikor az
egészségről beszélünk, a lehető legszélesebb
értelemben vett fogalomra kell gondolnunk.
Ennek megfelelően, magyarázta, úgy kell
gazdálkodni, olyan terméket kell előállítani,
hogy egészséges legyen a termesztés alapja,
a talaj, a termesztett növény, a tartott állat, az
élelmet elfogyasztó ember, és végső soron az
egész Föld.
De mit mond ez nekünk, akik kis parcellákon
termesztünk növényeket vagy a természetben, erdőn-mezőn gyűjtjük össze az egészségünk védelmére a gyógynövényeket?
Mindenek előtt azt, hogy tudatos és felelős magatartással kell viszonyulnunk a természethez.
A gyógynövényekkel, illetve a növények kivonataival sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért, az enyhe betegségek minél gyorsabb
leküzdéséért.
A gyógynövényeknél – ugyanúgy, mint az
élelmiszer-növényeknél – alapvetően fontos a tisztaság, vagyis, hogy ne tartalmazzanak ártó, toxikus elemeket.
Dr. Szentmihályi Klára gyógynövénykutató szerint az életfolyamatokban valamennyi, a földön
természetszerűen jelen lévő elemnek szerepe
lehet. Érdekes módon még a közismerten toxikusnak tartott ólomról is kiderült, hogy nagyon parányi mértékben és igen szűk határok
között, de részlegesen létfontosságú elem lehet. A mérgezést, vagyis a toxikusság fogalmát
mindig össze kell kötni a dózis fogalmával. Már
a XVI. században Paracelsus megmondta, hogy
egyedül a dózis szabja meg, hogy valami méreg-e vagy sem.
Egyes mezőgazdasági munkafolyamatok,
így a több éves műtrágyázás, vagy a savas
eső hatására a talaj savasabbá válik, ami
által kioldódhatnak és bekerülhetnek a növényekbe nagyobb mennyiségben azok a
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fémek, amelyek kötve vannak a talajban és
egyébként semmi gondot nem okoznak.
Ha egy gyógynövény, illetve kivonata minősített, bevizsgált drogként kerül forgalomba,
akkor (elvben) nem lehet problémás a gyógynövény, illetve a kivonatainak a minősége.
Az öko-, vagy más néven biogazdálkodásból származó növények termesztésénél nem
használnak műtrágyát és szintetikus növényvédő szereket, vagyis kevésbé kell a talaj elsavasodásától tartani. A már említett Biokontroll
Kft. kimutatása szerint nemcsak kevesebb toxikus anyag, de kevesebb vegyszermaradék,
magasabb ásványi anyag- és vitamintartalom,
és lényegesen több biológiailag aktív anyag
jellemzi az ökológiai, vagy más néven bio módon termesztett növényeket.
A háztáji gazdaságokban és a kis kertek esetében minden lehetőségünk megvan ahhoz,
hogy tiszta, jó minőségű gyógynövényeket
szüreteljünk. Gyűjtőútjaink alkalmával is
olyan területeket, erdőt, mezőt válasszunk,
amelyek távol vannak a forgalmas utaktól, a
műtrágyával és permetezőszerekkel kezelt
szántóktól, gyümölcsösöktől.
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Utolsó számunk 2018. december elején jelenik meg!
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Tizenhatodszor
Kétbodonyban

Szilvaszombat

Kétbodony életének legnevezetesebb eseménye a Szilvaszombat. Augusztus 25-én 16. alkalommal jöttünk össze, hogy kilépve a hétköznapokból átadjuk magunkat a népzene és a
hagyományos ízek élvezetének. Idén, első alkalommal – mindezek mellett – a község felnőtt
és gyermek alkotóinak részvételével, megrendeztük az első Kétbodonyi Művészeti Kiállítást is.
Az ünnepet követően minden évben számadást
készítünk, és feltesszük magunknak a kérdést:
vajon minden terv szerint alakult-e a rendezvényen, résztvevőink és vendégeink elégedetten távoztak-e Kétbodonyból. Törjük a fejünket,
hogy a következő évben mit, hogyan csináljunk,
hogy még érdekesebb, jobb legyen amit nyújtani tudunk, hogy a következő évben is méltók
legyünk a Nógrádikum címhez, és ne süllyedjen
a hazai fesztiváltengerbe a mi Szilvaszombatunk.
Szerencsére minden évben bebizonyosodik,

hogy felesleges az aggodalmunk. Már januárban
érdeklődnek a kézművesek, a fellépők a lehetőségről. A Szilvaszombat Fesztivál anélkül kell
mindig új életre, hogy élesztgetnünk kellene. Ez
pedig mindig erőt ad nekünk előkészítéséhez,
mert azt jelenti, hogy az emberek megszerették,
várják ezt az augusztus végi napot. Már nem csak

a közelünkben élők, hanem a távolabb lakók is,
sőt, egyre többen érkeznek hozzánk külfüldről is.
Köszönettel tartozunk a megtisztelő figyelmességéért minden településnek, melyek hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez, és remek
szilvásgombóccal tartották jól az idelátogató
közönséget. Hálával tartozunk fellépőinknek is:

a szügyi Boróka Néptánccsoportnak, a nagyoroszi Börzsöny Néptáncegyüttesnek, a Hollókői Néptánccsoportnak, a rétsági Kereplő Néptáncegyüttesnek, a mohorai Széltoló Néptánccsoportnak, a

Fotók : J anecskó G yörgyi

Fotók : Internet archív

A Kárpát-medence egyik legnagyobb feltételezett földalatti tavas barlangrendszerének feltárása folyik Bánkon, azóta, hogy 2014. május
7-én szokatlan geológiai eseményt regisztráltak a helyiek: a Jenői-patak medre a Lókos-patakba történő betorkolása felett mintegy 2030 méterre beszakadt, a patak víze „eltűnt”...
A Jenői-patakot persze haladéktalanul új
mederbe kellett terelni, hogy a felszíni vizek
ne szennyezzék a mélységieket. A szakemberek körében azonnal adódott a kérdés: mi
van a beomlás hátterében? Szenthe István
geológus a szükséges engedélyek birtokában
kezdte el kutatni a jelenség hátterét. Ennek érdekében a helyszínen egy kutatóakna készült,
amely a bányászok védőszentje után a Szent
Borbála nevet kapta.

IX. évfolyam, 5. szám (49.)

csővári Muskátli Hagyományőrző Egyesületnek,
a balassagyarmati Vadóka Néptánccsoportnak,
a palásti vidám népmesét mesélőnek, és a kétbodonyi Hagyományőrző Csoportnak.
Továbbá a gombócfőzőknek, akik Balassagyarmatról, Bánkról, Becskéről, Bérről, Csővárról, Diósjenőről, Keszegről, Kétbodonyból, Legéndről,
Patakról, Rétságról, Tereskéről és Vanyarcról érkeztek – volt hogy két csoporttal is. Külön köszönet Kétbodony lakosainak, akik szívvel-lélekkel
dolgoztak a rendezvényért, és köszönjük támogatóink segítségét is!
Úgy érezzük, mára a Kétbodonyi Szilvaszombat
a résztvevő községek polgármestereinek, lakosainak, művészeti csoportjainak is szívügye lett,
így közös a siker. Ha így fogunk össze, szép reményekkel nézhetünk a jövőbe, remélve, hogy ismét
tovább nő majd az idelátogatók száma!
Janecskó Györgyi
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A Bóbita Óvoda és Bölcsőde hírei

család–bölcsőde kapcsolat. Igyekszünk megteremteni az egyensúlyt a családi és az intézményi nevelés között, olyan módon, hogy
azok kiegészítsék, gazdagítsák egymást. Úgy
véljük, hogy a gyermekek az összehangolt
együttlétekből az együvé tartozás örömét él-

Fotók : Nagyné Supák A nett

A szeptembert megelőző időszak várakozással
volt teli. Egyrészt azért, mert megújulóban volt
az óvoda udvara, köszönhetően az intézményünket támogató szülők, külső partnereink,
az önkormányzat összefogásának, és nem utolsó sorban ügyes kezű munkatársaimnak, köztük
Tóthné Illés Anita dajkanéninek. Praktikusan átrendeztük az udvari játékokat, és újdonságként egy
fészekhintát is felállítottunk, ami már az első nap
hatalmas sikert aratott a gyermekek körében.
Másrészt az óvodaépület belül is megújult. Új
padlóburkolatot kapott a Napocska csoport
helyisége, és a fenntartó nyertes pályázatának
köszönhetően a fűtést is korszerűsíteni tudtuk.
Terveink szerint az épület külső felújítása is
hamarosan megkezdődik.
Az őszi óvodanyitást sok családban is izgatottan
várták. Különösen azok, akiknek kisgyermekei
először készültek átlépni az óvoda küszöbét.
A kicsik között volt, akit a bölcsődei élete után,
ismerősként köszönthettünk, volt, aki már picit
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hetik át. Rendezvényeink alkalmával visszatérő tapasztalatuk, hogy kicsikben és nagyokban is él a vidám együttlétek és közös játékok
iránti igény.
A következő programokat a családokkal, szülőkkel közösen tervezzük:
Ősz: Márton napi lámpás fevonulás, Tök jó délután
Tél: Karácsonyváró mézeskalács-sütés, Farsang
Tavasz: Húsvéti készülődés, Anyák napja
Nyár: Kirándulás a szülőkkel, Országos Ovi-Trophy
Bízom benne, hogy továbbra is működtetni
tudjuk jól bevált kapcsolatrendszereinket, sőt,
olyan újakat is létre tudunk hozni, amelyek a
gyermekek, a családok és intézményünk dolgozói számára is hasznosak lehetnek.

Sikeres idényt zárt focicsapatunk, a Kétbodony
SE. A Megyei III. Középcsoportjában első helyen
végeztek, így megszerezték az aranyérmet.
Baráth Péter, a csapat vezetőedzője elmondta,
hogy bár az ősz folyamán nagyon nehezen állt
össze a kezdőcsapat, a tavaszi szezont már ennek
ellenére jó eredménnyel tudták zárni, végül sikerült a bajnoki címet megszerezni. A csapattagok
már nemcsak sporttársak, hanem baráti közösséget is alkotnak, ez pedig játékokun is látszik.

A kisecseti mesepályázat egyik (díjazott) meséjével különleges digitális melléklet érkezett, a szövegoldalakba tördelt, képes változata. Íme a mese és néhány
illusztráció ebből. Az alkotók nevét az utolsó oldal „stáblistája” tartalmazza.
Egyszer volt, hol nem sor, hogy megnézzék a képet, a mogyorónak nyoma
volt, az óperenciás ten- sem volt, eltűnt a vászonról. Az asszony egyre csak
geren is túl, a Cserhát bizonygatta a történteket, de az ember nem igazán
lábánál élt egy szegény hitt neki, míg meg nem látott egy szem mogyorót
ember a feleségével. Alig volt mit enniük, és a nyo- a lóca mellett a földön. Az biz legurult a vászonról!
morúságban még gyermekkel sem áldotta meg A szegény ember felkapta, és mivel már napok óta
őket a Jóisten. Keményen dolgoztak kis földjükön, nem ettek, nyomban fel is törte. S lássanak csodát,
mikor felpattant a mogyoró héja, fény vakította el
és nagyon szerették egymást.
Történt, hogy egy tavaszi reggelen az asszony ne- őket, és egy kisbaba pottyant az asszony kezébe.
kiállt a nagytakarításnak, s míg az ember a falakat Ámulva nézték, nem hittek a szemüknek. Egy élő
meszelte, ő a palláson pakolgatott. Egyszer csak kisbaba, egy kisfiú, olyan, amiről mindig is álmodtak.
egy szúette ládikában egy ütött kopott kicsi ecsetre – A Jóisten meghallgatta imáinkat! – örvendeztek.
akadt. Mellette vásznat és festéket is talált. Nem volt
szíve kidobni, ezért levitte a konyhába, nézegette,
forgatta, aztán eltette. Mikor aztán az urát az egész
napos kemény munka után elnyomta az álom, az
asszony újra a kezébe vette az ecsetet. Az pedig önálló életre kelve mozgatni kezdte az asszony kezét.
Nagyon megrettent, mert ilyen furcsaság még soha
nem történt vele. Fogta gyorsan a vásznat és a festékeket, és hagyta, hogy a kezét mozgassa az ecset.
Festett, festett és mikor végzett, nem hitt a szemének, egy élethű kis mogyorót festett a vászonra.
Az asszony nehezen aludt el, csak forgolódott az ura
mellett az ágyban, s egyre a kis ecseten járt az esze.
Nem értette, miért egy mogyorót festett, és főleg,
hogy mi ez az egész varázslat?
Reggel, mikor felébredtek, sürgette az asszony az
urát, mert mutatni szeretne neki valamit. Mindent
töviről hegyire el is mesélt, ám amikor odakerült a

A mérkőzések után az értékelést mindig vidám,
kötetlen, jó hangulatú beszélgetések követik.
Csapatunkat az önkormányzat segíti: labdafogó
hálókkal, szögletzászlókkal, labdákkal, fűnyíró
géppel és szereléssel támogatta labdarúgóinkat. A csapatot a Hangi Presszó és a focikedvelő
falubeliek is szívesen támogatják, akik egyre nagyobb számban vannak ott a meccseken!
A játékosoknak és Baráth Péter vezetőedzőnek ezúton is gratulálunk!

A Szilvaszombaton hagyományőrzőink gombócfőzését az MTV 1 stábja is rözítette. Szeptember 8-án pedig a Vanyarci Haluskafesztiválon,
23-án az érsekvadkerti Megyenapon örvendeztették meg tudományukkal a közönséget, ahol
ezzel Szilvaszombatunkat is népszerűsítették.

– Gondolom, felejthetetlen pillanat, mikor egy
gyerek a karácsonyfa alatt megpillantja élete
első fényképezőgépét...
– Valószínűleg így van, de az én esetemben ez
kicsit későbbre tolódott, és valamivel prózaibb
találkozás volt. A történet úgy kezdődött, hogy
középiskolásként kezdtem komolyabban érdeklődni a képzőművészet iránt, és esténként
egy művészeti szakkör rendszeres látogatója
lettem, ahol rajzot, festést tanultunk. Ez aztán a
pályaválasztásomban is szerepet játszott, mert
érettségi után a Színházak Központi Műtermében (akkor még volt ilyen) díszletfestőként
kezdtem dolgozni.
Itt egy idő után kollégámmal azon gondolkodtunk, hogyan lehetne az óriás méretű vászonfalak előrajzolását gyorsabbá, könnyebbé tenni. A
megoldást fotóhasználatban láttuk, ezért létrehoztunk egy kis labort sötétkamrával. Ez volt az
én találkozásom a fotó világával, ami aztán nem
is eresztett el többé.
– Gyanítom, hogy a műterem hamarosan elveszített egy jó diszletfestőt.
– Igen, akkor már biztosan tudtam, hogy mivel
akarok foglalkozni, és beiratkoztam a Fényképész
Szakmunkásképző Intézetbe, ahol 2 éven át fotótechnikai ismereteket tanultam. Szakmunkás-

A CSEND KÉPEI
Részletek Bojár Iván András kiállításmegnyitójából

Hauer Lajos képein csend van. Egy árnyék némán motoz a falon, a függönyön szótlanul
szivárog át a fény. Csend és nyugalom. Valami
belső megtalált bizonyosság csendje ez.
...
Az ifjúság az izgatott nagyotakarásé, a negyvenév a zeniten robogó munkáé. A hatvanötév,
melynek ünneplése ez a mai tárlat, épp megfelelő kor ahhoz, hogy elég legyen lényeglátónak,
pontosnak lenni csupán. Egyszerűnek. Csak a
dolgok velejéről beszélni
. . . – halkan.

A kisecseti önkormányzat tavaszi meseíró pályázatán két „hazai” siker is született. Szabó Katalin
családja bevonásával írt pályaműve és Nagy Tamásné meséje is díjazott lett, így mindkettő bekerül a Kisecseti Önkormányzat által hamarosan
kiadásra kerülő meséskönyvbe.

Egy járdán biciklijét tolva átmenő alak, aki maga
sem tudta: egy bizonyos látószögből a létezés töredékpillanatára a világmindenség középpontjába került. Csak a fotós tudta és látta ezt. Csak
a banalitásokban rejtve lakozó nagyszerűséget
feltárni képes médium.
...
Hauer tudja, hogy az élet épp e csendes semmiségek sokaságából áll. A kihagyható pillanatokból, amiket elegendő csak más nézőpontból
látni ahhoz, hogy kiderüljön mennyire fontosak
mégis. Kár lenne veszni hagyni őket. Érdemesültek a megörökítésre. Pedig volt Hauer úgynevezett fontos pillanatok után futó sajtófotós,
történelmi találkozásokat, nagy jelentőségű eseményeket lencsevégre kapó szemfüles riporter is.
Legutolsó alkotó korszaka azonban a kevés és a
még kevesebb keresésének munkájával telik.
...
Költői és intellektuális, ahogy Hauer fényképezik.
Számos képe: talány. Hogy akkor ez most micsoda?! Hogyan is nézzem? Fotó vagy festmény?
– a nagyítások érzéki felülete alapján olykor
nehezen eldönthető. Padlót súroló, fenéknehéz
érzelmek, vaskos gondolatok gördülnek némán
a képeken. Képek, de nem látványok. Látványok,
de nem hatásvadász képek. Néma állítások. Fajsúlyosak. Nem megkerülhetők.

Janecskó Györgyi

A mágikus kis ecset szülöttét Mogyorónak nevezték
el. Az emberek csudájára jártak a kisbabának, de
nem értették, hogyan lett gyermeke a házaspárnak,
mikor nem is tűnt viseltesnek az asszony.
De minden csuda három napig tart, az élet folyt
tovább, és senkinek nem merték elmondani, hogy
hogyan jött világra a gyermek. Attól féltek, még
boszorkányságnak vélik az esetet. A mogyoróbarna
hajú és szemű kisfiú egy-kettőre felcseperedett, felnőtt lett. Szülei megöregedtek és eljött a nap, amikor búcsút kellett venniük egymástól, és Mogyoró
egyedül maradt a viskóban.
Akkortájt a faluban nagy volt a bánat, mert szárazság és éhínség sújtotta a vidéket. Mogyoró, aki
időközben megöregedett, s akit ezért már Mogyi
bácsinak szólítottak, nem tudta, mitévő legyen.
Magányos volt, mert se felesége, se gyermeke nem
lett. Csak egy kutyája volt, aki mindenhová elkísérte.
Bánatánál azonban jobban foglalkoztatta a szülőfalujának sorsa. Szeretett volna segíteni az embereknek, hogy ne a nyomorúságban kelljen felnevelni
gyermekeiket, leélni életüket. Úgy érezte, hogy nem
hiába született, neki itt feladata van.
Egy napon piciny dobozkára bukkant a viskóban.
Gondolta, talán az édesanyjáé lehetett. A kis szelence egy parányi ecsetet és festékeket rejtett. A kis
festőszerszám megviseltnek tűnt, és Mogyi bácsi
nem értette, miért őrizhette az édesanyja, de erős
késztetést érzett arra, hogy kipróbálja. Attól a naptól
kezdve csak festett és festett, nem tudta a festést abbahagyni. Ám reggelente mindig arra ébredt, hogy
a kép, amit előző nap festett, eltűnt a vászonról. Fel
nem foghatta a dolgot, és azt nem tudta, hogyan is
tudhatta volna, hogy ő maga is az ecsetke szülötte.
Azt viszont már tudta, hogy mágikus ecsettel van
dolga és rájött, hogy mindent valósággá tud tenni,

amit lefest. Mivel a falunak leginkább vízre és élelemre volt szüksége, ezeket gyorsan vászonra vetette. Úgy érezte, a pemzli magától mozog, ő csak
elgondol valamit, és az máris a vászonra kerül.
Egy kis patakot festett, ami kristálytiszta vizével átszelte a falut, ivóvizet adva a lakóknak és az erdei
állatoknak. Megörült a falu népe a kis pataknak,
és mikor megtudták, hogy azt Mogyi bácsinak
köszönhetik, mindenki őt ünnepelte. Még a székesfővárosba is eljutott a csoda híre, s a király kitüntetést adott neki mint a falu megmentőjének.
Mogyi bácsi aztán termőföldet, melengető napsugarakat, felhőket, esőcseppeket, gyümölcsfákat
festett. Nem fogyott ki az ötletekből: a kis patak, a
fák, a madarak, az erdő, a mező, a felhők, a nyári
zápor után az égboltot átszelő szivárvány, a színes
pillangó, a fák közül előbukkanó őzike és a mogyorót gyűjtögető mókus – ecsetje alól
mind életre kelt. Úgy gondolta, hogy a gyerekeket
is meglepi valami széppel,
és gyönyörű játszóteret festett nekik, ami nyomban
életre kelt a falu aprajának legnagyobb örömére.
Később ezt a megszépült, festői falut Kisecsetnek nevezték el. És bizony
azóta is létezik ez a kis falucska a Cserhát lábánál,
s olyan mesebeli, olyan szép, mintha valóban festő
ecsetje alól bújt volna elő! Mogyi bácsi pedig, bár őt
senki nem láthatja, mágikus ecsetével azóta is lankadatlanul festegeti, csinosítgatja a falut, a tájat, – ha
ugyan azóta meg nem halt.
Szabó Katalin és családja
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Hauer 65 címmel nyílt kiállítás, szeptember 18-án, a budapesti Artphoto Galériában. Ez alkalomból
kerestük meg Hauer Lajos fotóművészt, aki, már több mint két évtizede, Kétbodonyt tekinti
második otthonának. Itt készült képei közül néhánnyal korábbi számainkban már találkozhattak
olvasóink, és sorozatunk bevezetőjében arról is írtunk, hogy bár fotóriporterként több alkalommal
volt az Év Sajtófotója pályázat győztese, díjazottja, ma már kizárólag autonóm fotográfiával
foglalkozik. Az érdeklődők e korszakának képeiből láthatnak válogatást az Artphoto Galériában.

Gombócok és mesék

Nagyné Supák Anett

Mogyoró bácsi és a mágikus ecset

A csend képei

”

Beszélgetés Kétbodonyban – Hauer Lajos fotóművésszel

Augusztusban a Duna Televízió Ízőrzők című műsorának kamerája előtt mutatott be hagyományos helyi ételeket Szalkai Istvánné (Marika néni)
és Hangács Jánosné (Böske néni). A főzésben
Galba Istvánné és Párizs Györgyné voltak segítségükre. Közben a Kétbodonyi Hagyományőrző
Csoport népdalokat énekelt, Hangács Jánosné
pedig megmutatta szövő tudományát, és gyönyörű szőtteseit is. A művelődési házban berendezett konyhában hagyományos finomságok
készültek: füstölt húsleves reszeltkével, juhtúróssavanyú káposztás palacsinta, szalonnába tekert
kukoricakása, prézlis-mákos nudli, tekert hús
krumpli gombóccal és kétbodonyi diós patkó.
A filmet október végén tűzi műsorára a televízió.

Bajnok a Kétbodony SE
belekóstolt az óvodai életbe a kora nyári időszakban, de érkeztek hozzánk új gyermekek is,
akiket az óvónénik, dajkanéni és a régi gyermekek is nagy szeretettel fogadtak.
Az új 2018/2019-es nevelési évet a Felhő csoportban 16 kicsi gyermekkel kezdhettük meg, és
23-mal a Napocska csoportban.
Már bölcsődei Szivárvány csoportunkba is folyamatosan érkeznek gyermekek, és nagyon sok
szeretettel várjuk az újabb jelentkezőket is.
Újdonságot jelent a picik életében a kéthetente tartott Ringató foglalkozás, ami a gyermekek zenei nevelését segíti. A foglakozásokat a
délelőtti órákban Hodosán Hajnalka tartja.
Idei programjainkat is úgy állítottuk össze, hogy
fontos szerepet kapjon a család–óvoda és a
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Kétbodonyi receptek a Duna Televízióban
Fotók : J anecskó G yörgyi
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vizsga előtt a Hírlapkiadó Vállalathoz kerültem
szakmai gyakorlatra, ahol kezdetben labormunkát végeztem. Közben persze fotóztam is, és a
képeimre felfigyeltek az ottani szerkesztők.
Javaslatukra kerültem a Képes Újsághoz fotóriporter gyakornoknak, de a Képes Újság mellett
más lapoknak is dolgoztam. Beiratkoztam az
újságíró iskolába, fotóriporter szakra. Itt akkor
az ország legnevesebb, legjobb szakemberei
tanítottak, így olyan szerencsém volt, hogy
Miklós Pál, Féner Tamás és Szalai Zoltán lettek
a mestereim.
– Ezután a száguldó, eseménykövető riporteri
munka mozgalmas évei következtek?
– Így volt. A ma már elképzelhetetlenül nagy
példányszámú Képes Újság fotóriportere, később a fotó rovat vezetője lettem, és nagyjából
a lap megszüntéig végeztem ezt a munkát.
Addigra azonban egyrészt telítődtem, így nem
sajnáltam, hogy megszűnik az állandó készen-

léti állapot. Másrészt a sajtófotóval kapcsolatos
elvárások is nagyon megváltoztak. Úgy éreztem,
elérkezett az ideje hogy visszaforduljak a képzőművészet felé, így találtam meg egyensúlyomat
az autonóm fotográfia világában.

– Nyugat-Európában vagy Amerikában már
régóta nagyon magas a művészi értékű fotók
presztízse. Komoly galériák foglalkoznak ezek
gyűjtésével, és egyre nagyobb magángyűjtemények is vannak. Mi a helyzet nálunk?

– Ami személyesen engem illet, az Artphoto
Galériával van állandó kapcsolatom, így nem
kell a képeim értékesítésével foglalkoznom, de
több hasonló együttműködésről is tudok. Tehát
valami már nálunk is elkezdődött, de ez hosszú
folyamat. Még közel sem olyan jelentős a műkereskedelemnek ez az ága, de már nálunk is kezdik
a művészi fotót valóban műtárgynak tekinteni.
Fodor Attila

