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Tisztelet a szépkorúaknak
Az évek elröppenek, akár a pillanat (Ruth Ryan). Eltelt a 2018-as év is. Hagyományaihoz híven a Csapod-barátok Egyesülete ez év karácsonyán is megajándékozta a falu két idős emberét, most Varga Ferencnét és Burján Józsefet. Az ő tiszteletükre íródott
e pár sor, és mindannyiunk okulására, mert mindenkitől és minden eseményből tanulhat az ember,
s amit tapasztal, az a javára válik. Paulo Coelho szavai szerint: „Az élet minden csatája arra jó, hogy tanuljunk valamit belőle, még azokból is, amelyeket
elveszítettünk.”

kedves emléke kapcsolódik hozzá. Iskolás korában,
csakúgy mint a többi társa, télen nagykendőbe burkolódzva járt templomba, iskolába. Nagy volt a meglepetés, amikor Kanadából kabátot kapott. Neki volt
egyedül igazi kabátja. Iskolába járni nagyon szeretett,
jól tanult, de a taníttatásra nem tudták előteremteni a pénzt. Így hát az édesapja legnagyobb segítsége
lett. Ment vele a mezőre, ő lett a marokszedő. Volt
olyan eset, hogy aszályos időben a nappali hőségben

Varga Ferencné
Mottó: „Bármennyire meggyötörhet az élet, a mosolyod elárulja, mennyi fény él benned, amit semmilyen sötétség nem tud elhamvasztani.” Robert Lawson
Varga Ferencnét egy februári napon kerestem fel, a
szobájában ült és csendesen sírdogált. Kedves rokona és barátnője (vele egyidős) Aranka éppen halva
feküdt, távoli otthonában érte könnyezett. A hoszszú távolról szemlélve nagyon jó dolog az idős kor,
vannak szép emlékek, bölcsebb is lesz az ember, de
jönnek a fájó veszteségek is. Egy közeli személy eltávozása előhozza a már megélt eddigi veszteségeket
is. Bizony Gizellának is kijutott a gyászból, meghalt
a férje, a fia, a menye, négy testvére és sok közeli ismerőse. Minden nap megsiratja őket.
Varga Ferencné Németh Gizella 1931. április 27én Agyagosszergényben született. Édesapja Németh
János földműves volt, édesanyja Balka Anna a háztartásban dolgozott, felnevelt hét lányt. Gizella a házaspár első gyermeke volt. A család nehéz körülmények közt, de nagy megértésben élt. A földből élőknek keményen kellett dolgozniuk akkoriban a súlyos
harmincas, negyvenes években. Sok volt a munka,
de kevés a hozam. Az édesapa öccse ki is vándorolt
Kanadába, onnan segítette a családot. Gizellának

Varga Ferencné

Varga Ferenc

nem volt tanácsos aratni a szemek kipergése miatt.
Ezért az édesapja éjfélkor keltette, és holdvilágnál
aratták a búzát. Amikor a saját földjükön nem volt
munka, akkor napszámba is elmentek Gizella és a
húgai is. A keresetükből szépen gyűjtögették a hozományukat. Volt, hogy majdnem lefagyott a kezük
a cukorrépa csírázásakor, de nagyon melegük volt
mikor félve felléptek a cséplőgép etetőjéhez, mégis
tették a dolgukat.
A háborút is át kellett élnie Gizellának is. Azt a
félelmet sohasem felejti el. A borzalmakról sokat beszéltek az emberek, rettegve várták a front közeledtét, hallották az ágyúdörgéseket, a repülők zúgását, a
robbanásokat, látták a távoli tüzeket. Amikor Agyagosszergényt is elérte az iszonyat, a szomszédék pincéje volt a menedékük. Onnan figyelték, hogy égett a
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Anya és lánya

Kiránduláson a munkatársakkal
templom, égtek a házak, a csűrök, a kazlak. Az emberek tehetetlenül, félelemben nézték a pusztulást.
Következett a romok eltakarítása, a talpra állás. A
családok összefogtak, szinte mindenkinek volt vesztesége, mindenki ott segített, ahol tudott. Nem volt
könnyű, de a munkában edzett emberek erőfeszítése
meghozta gyümölcsét. Gizella és húgai szépen felnőttek, a család megerősödött. Egy nyáron ő és egyik
húga rokonlátogatásra jöttek Csapodra Turi Lajosékhoz a búcsú idején. Gizella
akkor ismerkedett meg élete párjával, Varga Ferenccel. Ő 1919-ben Csapodon
született, megjárta a második világháborút, meg is
sebesült, és fogságba esett.
Amikor leszerelték, a vasútnál helyezkedett el. Gizellának tetszett Ferenc komolysága, hiszen ő maga is
ismerte az élet nehézsége-

it. Az esküvőjük 1950-ben volt. Az ifjú aszszony a Varga szülők földjén dolgozott tovább, apósának lett a jobbkeze. A termelőszövetkezet szervezésekor az após már idős
volt, ezért Gizella vitte be a család földjeit
a tsz-be. Oda járt ezután dolgozni, mikor
hová osztották be (almáskert, nyulak, magtár). Otthon disznókat neveltek, eladásukból építették fel az
új házukat, szinte a két kezükkel. A ház 1962-ben
lett készen.
Közben született három gyermekük. 1950-ben
Ferenc, az édesapja nevét örökölte. Vépen tanult
gépszerelőnek. Nagyon szerette és értette a szakmáA testvérekkel
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Vasárnap délután
a szomszédokkal

ját. A munkahelyén az volt a mondás: „Ha a Tamás
(Varga) Feri nem tudja megjavítani, akkor nem is lehet.” Sajnos fiatalon, hatvanévesen meghalt. Második gyermekük, Gizella 1954-ben látta meg a napvilágot. Most Sopronban lakik, az Elzett gyár dolgozója volt. Harmadik gyermekük, Anna 1960-ban született. Vámoscsaládra ment férjhez. Ő is szeretettel
várná az édesanyját magukhoz, de a megszokott otthont elhagyni nehéz.
Gizella csillogó szemekkel, mosolygós arccal mesél az unokáiról. Szeretet és büszkeség ragyog az arcán. Hét unokája megtalálta helyét a világban. Jófejű,
szorgalmas emberekké váltak, családot alapítottak,
és dédunokákkal ajándékozták meg a nagymamát. Ez
hoz napfényt az életébe, ezért érdemes volt küzdeni.
Gizelláék első gyermekének, Ferencnek két gyermeke született. A nagyobbik Gabriella, ő három
gyermek édesanyja, Csapodon laknak, naponta betérnek a dédihez, nagyon ragaszkodnak hozzá. A kisebbik gyerek Tamás, egy dédunokát nevel, Fertőszentmiklóson lakik, és gyakran jönnek a mamához.
Gizellának három gyermeke született: László, IboA csapodi dédunokákkal

lya és Ildikó, mindegyiküknek van
már egy-egy gyermeke. Annusnak
két gyermeke van, Attila és Edina,
és náluk is van egy-egy dédunoka.
A kilenc dédunoka a dédmama szemefénye, ha róluk beszél, arca kisimul, mosoly jelenik meg a szája sarkán, a szeme ragyog. Hiába nehéz és
gyötrelmes néha az élet, fájdalmas
is sokszor, mégis tartogat örömet,
amiért élni jó és érdemes. További
életéhez kívánok erőt, egészséget – és a mosoly soha
ne tűnjön el az életéből!

Burján József
Mottó: „Nem te választod az életet, ő választ téged.
Nem értheted meg, miért jut neked több öröm vagy
több szomorúság. Csak fogadd el, és menj tovább!”
Paulo Coelho
Burján József nem nagy beszélgető, nyilatkozni meg
főként nem szeret. Idős korára nagyon zárkózottá
vált, ami a vele egykorúakkal gyakran előfordul, pedig „minden ember élete egy-egy regény”, mondják a
bölcsek, és ez igaz is. A beszélgetés során József életének regénye is lassan kibontakozott.
Burján József 1936. június 4-én született Vönöckön, a hét testvér közül ő volt a negyedik. Édesapja,
Burján Béla juhász, édesanyja, Kutasi Erzsébet háKettesben
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A régi ház udvarán
ziasszony volt. Korai gyermekkorát szülőfalujában
töltötte, majd Kemenesmihályfára költöztek, ott
járt iskolába is. Korán munkára fogták, először az
aprójószágot gondozta, libát őrzött, majd hamarosan kisegítő őrzőgyerek lett a juhoknál, marháknál.
Alig volt tizenkét éves, amikor elszegődtették egy
gazdához, aki Erdélyből jött a falujukba 1944-ben.
Itt már rendes szerződése volt, huszonnégy marhát
kellett őriznie, ellátnia. Kora ifjúságában ez a munka edzette felnőtté.
Néhány év múlva nagy elhatározásra jutott, felutazott Sopronba, és téglagyári munkás lett. Abban
az időben a soproni kórházban dolgozott egy csapodi lány, Kreitz Rozália, aki két évvel volt fiatalabb
nála. Megismerkedtek egymással. 1956 őszén Józsefnek be kellett volna vonulni sorkatonai szolgálatra,
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Pihenő a vén diófa alatt

de lekéste. Két héttel később tudta meg, mert a behívó a szülei címére ment Kemenesmihályfára. Az
október 23-át követő események az egész országot
felbolydították, József és Rozália sodródott az áradattal, elhagyták az országot. Első gyűjtőtáboruk Ausztriában volt, de itt már nem jutott nekik munka, tovább kellett menniük. Az akkori NSZK-ban (Német
Szövetségi Köztársaság) kapott József munkát egy
szénbányában. Itt kemény kőzetbe volt beágyazódva
a szén, és robbantással hozták elő. Egyik alkalommal
tizenöt bányászra ráomlott a kőzet, mind meghaltak.
A felszínre hozásuk keservesen nehéz, borzasztóan
fájdalmas, gyászos munka volt. József nem bírta, a
mentés végeztével felmondott. Egy másik bányában
kapott új munkát. Itt két méter vastagságban állt a
szén, fúrással bányászták, vasgerendákkal állványoztak, nagy volt az omlásveszély.
Krisztina és Béla elsőáldozáskor
József és Rozália 1957.
május 18-án házasságot kötöttek. Első gyermekük Garmisch-Partenkirchenben született, a József nevet kapta.
Akkorra már a honvágy nagyon mardosta őket. Kérvényt nyújtottak be, és engedélyt kaptak, az idegenben
töltött tizennyolc hónap után
végre hazajöhettek. József elhelyezkedett újra a téglagyárban. Katonának nem kellett
mennie, mivel már családos
ember volt. Rozália nevelte a
kis Jóskát, dolgozott a ház körül, a kertben, megalakulása
után a csapodi tsz-ben lett ál-
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latgondozó, még a birkákat is rábízták. Józsefet közben több munkahelyre is sodorta az élet. Dolgozott
az útépítőknél, a vasúton, és végül ő is Csapodon
kötött ki a tsz-ben. A termény- illetve a takarmány
feldolgozásában kapott munkát, Göbösmajorban a
darálóban dolgozott. Az öreg házat 1977-ben teljesen átépítették, tágasabb, korszerűbb lett. Kellett is
a szép nagy ház, mert szép nagy családjuk lett, hét
gyermekük született. József fiúk felnőttként a termelőszövetkezet kertészetében dolgozott haláláig. Margit leányuk a csapodi születésű Vécs János felesége
lett, két fia és egy lánya gyakran látogatja a nagypapát. Tibor fiúk alkalmi munkából él. Mária Cirákra
ment férjhez Németh Vilmoshoz, két fiút neveltek
fel, szépen kiépített farmot hoztak létre. Sajnos Mária egy balesetben meghalt. Lajos kőműves szakmát
tanult, több évig dolgozott is benne, de egészségi
problémái miatt abba kellett hagynia, most a kertben

Óvodások öröme
Hagyomány, hogy a Csapod-barátok Egyesülete karácsonykor megajándékozza az óvodásokat is. Sokáig
a falukarácsony ünnepségen került erre sor. Újabban
az óvodában kapják meg az ajándékkönyveket. Így az
ajándékozás még meghittebb, emlékezetesebb eseménnyé vált. Idén az egyesület elnökségi tagjai közül Kovács Lajosné, Bella Józsefné és Varga Ferenc
látogatták meg a kicsiket, és adták át a gyerekek által örömmel fogadott ajándékokat.
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dolgozik. Krisztina házastársa az iváni Fekete Károly
lett. Ott alakítottak ki maguknak otthont, egy fia és
egy lánya született. Sajnos a férje nemrég elhunyt,
azóta a gazdaságot erdész végzettségű fia vezeti, lánya tanítónő. Béla a hetedik, a „mesebeli legkisebb
fiú”. Ő a legerősebb a fiúk közül, az erdészetnél dolgozik, szorgalmas, megbízható munkaerő.
Ha Burján József végigtekint az életén, örömmel
töltheti el hét unokájának élete is. Van köztük megbecsült vendéglátós, traktoros, tisztviselőnő, gazdálkodó erdész és tanítónő is. Ha az örömet még
fokozni lehet, ahhoz hozzájárul a hat dédunoka. Józsefnek jutott az életben öröm és bánat is, sajnos
nem kívánságműsor a sors, azt kell elfogadni, amit
ad. Kívánom, hogy tudjon örülni annak, ami jó, és
éljen erőben, egészségben!
Cseh Jánosné, Csapod
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Azok a csodálatos csapodi emlékek...
Biciklizés, gyönyörű napsütés, virágillat, egy csodálatos nagymama és a világ „legfinibb” jaffaszörpje...
– ezek az élmények és érzések, melyek még így 25
év távlatában is eszembe jutnak. Igen, én már akkor
jártam Csapodon, és ki hitte volna, hogy a sors szele
még egyszer visszafúj ide! Ábrahám Zsuzsival osztálytársak voltunk a soproni Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában négy évig, és szerencsére
azóta is elválaszthatatlan jó barátok.
Zsuzsi csapodi gyökerekkel bír, ezért gondoltam,
hogy az újság egyik számában szívesen írnék róla és
az emlékeiről, a faluhoz való kötődéséről. Megkeresésemet hatalmas örömmel fogadta, és rögtön jöttek a telefonomra a régi fényképek és emlékek. Egy
finom kávé és csicsergő gyermekzsivaj mellett beszélgettünk.
Milyen kötődésed van Csapodhoz?
Erős érzelmi kötődésem van Csapodhoz, mert
az anyai nagyszüleim itt éltek, engem még ide vittek
haza a kórházból, és gyermekkorom nyarainak nagy
részét ott töltöttem. Név szerint ők Horváth Lajos

A nagyszülők
és Horváth Lajosné voltak, de falun belül mindenki csak úgy ismeri őket, hogy a Vivát Lajcsi és a Vivát Mariska. Számomra a béke és a nyugalom szigete volt az a hely. Minden gyermeknek fontosak a
nagyszülői kapcsolatok, így számomra is meghatározó élményként maradt meg minden emlék. Szeretettel gondolok vissza a csapodi nyarakra!
Mesélj a gyermekkorodról! Melyek voltak életed
legszebb emlékei Csapodon?
Hú, ez nagyon jó téma! Ahogy az előbb is említettem, valahogy bennem a végtelen nyarak emléke
maradt meg. A hőség, ahogy az aszfalton buborékok
keletkeznek, amikor várjuk a Ladával haladó dinynyeárust. Tyúkok az udvaron, vetemények a kertben,

Mama vigyázó szeme mellett
Csapodon, az udvaron
rengeteg nyúl a nyúlólakban. Ha reggel korán keltem,
segíthettem a papámnak a nyuszikat etetni és itatni.
Emlékszem, egyszer éjjel valamelyik ólból kiszöktek
a nyulak, és minden szomszéd (velünk együtt) pizsamában kergette és próbálta befogni őket. Szerettem,
hogy délután a tehéncsorda vonul végig a falun, és
csodáltam, hogy mindegyik állat pontosan tudja, hol
kell lekanyarodnia.
Rajtam kívül volt még egy unoka, aki ott töltötte a nyarakat, a Szöcsi Aranka néni unokája: Kriszti.
Olyan emlékek rémlenek fel, amikor a papája a maga
által gyártott légycsapóval csapkodja a nyári konyhában a legyeket.
Aztán a második szomszéd kislány, a Potor Anita jut még eszembe, akivel mindig nagyon szívesen
játszottam. Csodáltam a szalvétagyűjteményét…
Rengeteget babáztunk, valamint a három kiscicával
(Inci, Finci és Minci) játszottunk.
Nagyon szerettem a ház mellett lévő szőlőlugast.
A mama mindig kihozta nekem a varrógépet, és a
lugas alatt varrhattam ruhákat a babáimnak. Délután, amikor az idősebbek kiültek a padra beszélgetni, megvitatták, hogy melyik ruha mennyire tetszik nekik. S ezekkel a ruhákkal a mai napig játszanak a gyerekeim…
A mama mindig „gráblázta” az udvart. Gyönyörűen rendezett, gereblyézett volt tehát az udvar, az
ágyásokban rengeteg rózsa és büdöske…
Milyen gyakran látogatod a falut?
Nem járok már sűrűn Csapodra. Ha az utam nagy
ritkán arra vezet, a hosszú szakaszon Fertőszentmik-
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lóstól Csapodig felelevenednek az érzéseim: milyen is volt annak idején busszal
jönni, izgulni, hogy a mama elfelejt-e kijönni értem, vagy ott fog várni az út végén (soha nem felejtett el, nem is értem
honnan jött az izgalom).
Merre sodort az élet?
Sopronban lakom, két kislány édesanyja vagyok. A ruhakészítésből nem lett
szakma: pénzügyesként dolgozom. Az
a varázsvilág azonban, amit Csapod jelentett nekem, megjelenik a mesekönyveimben.
Szerettem ott a hintán ülni és ábrándozni, s hasonló ábrándokból születtek
felnőttfejjel olyan dolgok, amikre büszke
vagyok: két mesekönyvem jelent meg, vaA csapodi varázsvilág megjelenik a mesekönyveimben
lamint az én ötleteim alapján készítették
el Sopronban a Boszorkány Meseösvényt.
után tudtam, hogy van egy olyan soproni boszorkáMesélnél a munkádról?
nyos legenda, amely részben a soproni erdőben játA pénzügyes munkám az élet gyakorlatias oldalá- szódik, arra gondoltam, hogy ezt a boszorkányos téhoz tartozik. Ami viszont mozgat és motivál az, hogy mát kellene valahogy a gyermekek részére megfoga környéken élő gyerekek ismerjék meg a szűkebb hatóvá és érdekessé tenni.
környezetük legendáit (pl. a Fertő tó születésének
Az egyes állomások ötletei sorban születtek, a
történetét), ezért született meg a gondolataimban TAEG Zrt-nél is meleg fogadtatásra találtak, s lelkekét kisgyerek: az egyikük Piros, a magyar sellőlány, sen vetettük bele magunkat a munkába, hogy megaki a nagymamájától tanult legendákkal szórakoztat- születhessen az a nyolc állomás a Károly Magaslati
ja kis barátját, a másikuk Florian,
parkolótól az Erdei Büféig, ameaz osztrák halászfiú, aki a legendályet a gyerekek bármelyik nap
kért cserébe a mindennapok esemeglátogathatnak.
ményeit osztja meg barátnőjével.
Mesélj a jövőbeni terveidről!
A vágyam az, hogy FERTŐ-PARTI
Nagyon szeretném folytatni
MESÉK címmel egy könyvsorozaa könyvet. Szeretnék még több
tot hozzak létre, amely az óvodás
legendát megismertetni a kiskorosztálynak szól, és amely hozgyerekekkel, és szeretném, ha
zájárul ahhoz, hogy a ma élő gyelátnák: mennyire klassz helyen
rekek elmerülhessenek a környékélünk, milyen gyönyörű körbeli legendák világában, de jobban
nyezetben, mennyire szerencsémegismerjék a mindennapok lehesek vagyunk, hogy ez a szülőhetőségeit is.
lyünk. Hosszútávon azt kíváHogyan jött a Boszorkány Mesenom tehát, hogy megtaláljam a
ösvény gondolata?
megfelelő forrásokat arra, hogy
Az első könyvem elkészülte
ezt a vonalat is csinálhassam toután felkerestem a TAEG Zrt-t
vább, természetesen a családom
(támogatást szerettem volna kérés a munka után/mellett.
ni a következő könyvhöz), ahol a
Köszönöm Zsuzsi ezt a kedkommunikációs igazgató (Bánáti
ves kis megemlékezést CsapodLászló) azt mondta, hogy ők szíveról, kívánom, hogy ezek a nagysen támogatnának egy könyvet, de
szabású terveid mihamarabb
ahhoz valami nagyobb dolgot kelvalóssággá váljanak!
lene, hogy letegyek az asztalra. MiNémeth Nikoletta, Csapod
A meseösvény első állomása
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A tájházakról
Az 1960-as évek elejétől, ma már pontosan nem kideríthető módon, néprajzi tárgyak gyűjtése kezdődött el Magyarországon. Ez az időszak egybeesik a
vidéki egyéni paraszti gazdálkodás megszűnésével, s
a fokozatosan megvalósuló termelőszövetkezeti gépesítéssel. Szerencsére egyre többen gondolták, hogy
a néprajzi építészeti tárgyi eszközöket, valamint a
különféle népi művészetekkel kapcsolatos emlékeket
az utókor számára meg kell menteni. Ebben a távlati
nagyon hasznos munkában résztvevők tudták: előre
tekinteni, véleményt alkotni, fejlődést értékelni csak
úgy lehet, ha egy közösség a múltját ismeri. Munkájukat a nagy eltökéltség, az akaraterő, valamint a jó
értelemben vett megszállottság jellemezte. A mintegy 50-55 éve megkezdett munka ugyan már kisebb
léptékben, de még országosan ma is folyamatosan
figyelemmel kísérhető. A nagyobb, egy-egy tájegységre vonatkozó néprajzi gyűjteményeket – a szót a
svédektől átvéve – skanzeneknek nevezték el. (Ma
már inkább szabadtéri néprajzi múzeumnak hívják
ezeket.) E létesítmények mindegyikében megjelennek a környékre jellemző egyéni porták, a tájházak is.
Az országban létesített skanzenek (nyugatról keletre haladva): Szalafő-Pityerszer, Szombathely, Zalaegerszeg, Szigliget, Szenna, Tihany, Hetvehely,
Villánykövesd, Szentendre, Hollókő, Csongrád-Halászfalu, Ópusztaszer, Mezőkövesd-Hadas, Jósvafő,
Nyíregyháza-Sóstó.
A gyűjteményeket létrehozók munkájának jelentőségét és valódi nagyságát akkor lehet megítélni, ha
magunk is megtekintünk néhányat közülük. Érdeklődés esetén egy-egy kirándulás alkalmával jelentős élményanyaggal gazdagodhatunk. A Heves megyei Hollókő, a világörökség cím birtokosa, valójáA tényői tájház

A takaros fertőhomoki tájház kívülről és belülről
ban egy olyan múzeumfalu, ahol emberek ma is laknak. Szentendrén pedig az ország több tájegységéből
származnak a különféle építmények. Ópusztaszer
történelmünk szempontjából kiemelt jelentőségű.
Országunkban néprajzi emlékeink megőrzése –
figyelembe véve a kisebb települések néprajzi gyűjteményeit is – jónak értékelhető. Az ország mintegy
2880 kistelepülése közül 217-ben létesült már egyedi tájház, vagy falumúzeum. Azokban megjelennek
a nemzeti kisebbségek (horvátok, németek stb.) által
gyűjtött értékek is, ami szintén örvendetes.
A tájházak munkáját a Magyarországi Tájházak
Szövetsége koordinálja. Említésre méltó, hogy minden évben április 27-28-án tartják a Tájházak Napját. Megyénkben 2012-ben Fertődön és Fertőszéplakon volt ilyen, nagy érdeklődésre számot tartó esemény. Ebben az évben ezeken a napokon 80 helyszínen minden érdeklődő térítésmentesen szemlélhette meg látnivalóikat. A tájházak esetében mind
a méltányos összegű belépőjegy, mind az önkéntes
adományok előfordulnak. A tájházak többsége folyamatosan szervez különféle népi iparművész, valamint néptánc bemutatókat. Ezek az összejövetelek
közösségformáló erővel is bírnak, erősítik a lakosság
összetartozását.
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„Pajtakocsma” a fertőhomoki tájház udvarán kívülről és belülről
Több helyen gondoltak arra, hogy a pajták kis
átalakítással, felújítással alkalmassá tehetők a népi
mesterségekkel ismerkedők, azokat művelők befogadására. A megvalósításhoz civil, önkormányzati,
és pályázati forrásokat vettek igénybe. Programjaik:
kosárfonás, fazekasság, gyöngyfűzés, csipkeverés, tojásfestés, fafaragás, szövés-fonás, bőrművesség, ismeretszerzés a fűszernövényekről, azok használatáról, ételreceptekről, a kiskertművelésről stb. Még ma
is lehet tanulni az egykori népi építészet mestereitől.
Gondoljunk csak az egyre jobban terjedő talpgerendás (speciálisan szigetelt, minimális alappal rendelkező) zsúp vagy nádfedeles, fonott ágakból készített
kerítésű pihenő és hétvégi házakra…
Győr-Moson-Sopron megyében kedvező eredményekről számolhatok be. Azzal kezdve, hogy a
tényői tájház 1975-ben az országban a kis települések esetében elsőként létesült. Berendezésével a XIX.
század második felére jellemző zselléri életkörülményeket idézi, s egyben bemutatja az akkori gazdasági
épületeket is. Érdekessége, hogy udvarán eseti jelleggel működik a helyi őstermelők piaca is, ami szintén
alkalom a személyes kapcsolattartásokra. Megvalósult tájházakkal rendelkeznek még a következő települések: Bágyogszovát, Dör, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszéplak, Gyarmat, Győrújbarát, Hövej, Kajárpéc,
Kisfalud, Kópháza, Szilsárkány, Táp,
Újkér, Sarród. Az interneten lévő felsorolásban a Csapodon lévő gyűjtemény is tájházként szerepel, bár tudjuk, az különféle okok miatt csak esetenként, illetve időpontegyeztetéssel
látogatható. Jelenleg Sopronkövesden létesít az önkormányzat tájházat, s mintegy fél év múlva megnyílik.
Helytörténeti gyűjtemények vannak a

következő településeken: Magyarkeresztúr, Osli, Rábaszentmihály, Szany, Vág.
Közelünkben leginkább a 2002-ben létesült fertőhomoki tájházat érdemes megtekinteni. Bemutatja mind a horvát, mind a magyar emlékeket-hagyományokat. A tájházban egy önálló helyiségben még
egy kis helytörténeti múzeum is létesült. Az udvarába lépve minden olyan életszerű, hogy a látogató önkéntelenül a gazdát keresi. Nem véletlen, hogy
2004-ben az országos elismerést jelentő „Az év tájháza” kitüntetést is megkapta. A fotók az utcai homlokzatot, a „tisztaszobát”, a konyhát, a pajtát kívülről és belső terének részletét mutatják. A pajtát jó
ácsmunkával úgy sikerült újjávarázsolni, hogy abban még lakodalmat is lehet tartani. A pajta kiváló
lehetőséget kínál tambura zenekaruk fellépéséhez
is, melyre érthetően nagyon büszkék. Az évi több
mint ötezer látogató között gyakran lehet általános
és középiskolai osztályokkal találkozni. A fiataloknak így módjuk van környezetük múltját alaposabban megismerni.
A sarródi tájház és előtte a kegyhely
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A világörökség címet 2001-ben elnyert FertőHanság Nemzeti Park központjában 2005-2006-ban
létesült a sarródi tájház a környező kistelepülések,
Sarród, Fertőújlak, Nyárliget lakosainak önzetlen,
nagyon lelkes összefogásával. Nemcsak az egykori
egyéni gazdálkodásra, hanem a Fertő tó közelsége
miatt a halászati hagyományokra is emlékeznek. A
ház fotója egy 1930 körül épült, majd renovált parasztportát mutat be. Előtte még egy vallási kegyhely is látható. Kialakítása biztosítja a hagyományőrző programok megtartását is. A látogatók között
örvendetesen itt is gyakran látni diákokat. A tájház
méltányos összegű belépődíjjal látogatható.
A következő fotó Sopronkövesden egy jelenleg
éppen megvalósuló tájház bejárati homlokzati képét mutatja. Az önkormányzat a megvalósító, s az
1930 körül épült egykori tanítói házból létesít tájházat. Ez azt jelenti, hogy az udvarában lévő egykori gazdasági építményeket is felújítják, valamint egy
közösségi összejövetel megtartására alkalmas helyet
is kialakítanak. Az önkormányzat az épületet helyi
védelem alá helyezi. A szükséges pénzösszeget pályázati és helyi önkormányzati forrásból biztosítja.
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A most létesülő sopronkövesdi tájház
Csapodon az egykori plébánián lévő gyűjteményről külön történik újságunk következő számában bővebb ismertetés azzal a szándékkal, hogy elősegítsen
egy általános felújítást-rendezést. Jelen cikk megírását a Kisalföld napilapban korábban megjelent hasonló jellegű írások gyűjteménye, valamint a Magyarországi Tájházak Szövetsége által az interneten
közzétett információk felhasználása is elősegítette.
Csiszár Jenő, Sopron

Vadászélmények Göbösön
Két disznó, egy eset
A hetvenes évek elején (1973 környékén) egy hó
nélküli téli verőfényes napon, a délutáni órákban
fiatal, 6-7 hónapos vérebemmel terület-ellenőrző
körútra mentünk. A fő cél azonban nem is az ellenőrzés volt, hanem az, hogy kutyámat a területen való helyes viselkedésre tanítsam, és egyéb fegyelmező gyakorlatokat végeztessek vele. A kutyát
pórázra véve indultam el a kitűzött úticélunk felé,
amely a Kisvasúti út kanyarjában lévő kispadhoz
vezetett, ahol három irányba is remek kilátás szokott lenni, és a környéken bármilyen vaddal lehet
találkozni. Alig mentünk 50 métert, már egy rudli
fiatal bika keresztezte az utunkat, és vonultak át a
Savanyú rétre, ahol kihelyezett répaszeletek várták
őket vacsorára. Rögtön azután, hogy a váltóhoz értünk, kutyám hatalmas vehemenciával feküdt bele
a pórázba, és szerette volna üldözőbe venni a rudlit. Természetesen nem engedtem neki, és próbáltam megnyugtatni, valamint megértetni vele, hogy
az ő munkája a sebzett vad nyomának követése lesz.
Fontos itt még megjegyeznem, hogy egyébként ku-

tyám ekkor már a mesterséges vércsapán kitűnően dolgozott.
Utunkat folytatva hamarosan a kispadnál voltunk, csaknem ezer méterre a vadászháztól, ahol kényelmesen elhelyezkedtünk, ki-ki a maga helyén. A kispadon a kutyámat a csizmámra ültettem, így kölcsönösen tudtuk melegíteni egymást. Aznap telehold
volt, és ilyen tiszta időben nagyon hideg tud lenni
éjszaka. Emiatt úgy terveztem, hogy csak egy órát
maradunk, addigra úgyis besötétedik, a hold meg
csak később fog világítani. A területet figyelve jó
vadmozgás volt, szinte mindent láttunk messziről,
amit nem is bántam, mivel a kutyát így is nehéz volt
megnyugtatni. Miközben így üldögéltünk egymást
melegítve, egyszer csak a szemben lévő sűrűből egy
roppanást véltem hallani, melyet kutyám is megerősített, aki erősen szimatolva állandóan abba az
irányba figyelt. Az előttem lévő sűrűt egy 1,5 méter
mély árok választotta el egy öreg cserestől, és mivel
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jó makktermést adott, a disznók szívesen látogatták
táplálkozás céljából. Sőt! Kutyám tekintetét követve jöttem arra rá, hogy a disznók már a makkosban
lakmároznak. Jó pozíciómat kihasználva el is határoztam, hogy megpróbálok egyet elejteni, úgysem
lőttem még meg a kompetenciámat. Golyósra töltöttem, és jó széllel már cserkeltünk is a kitisztított
árokban a disznók felé. Ez idő alatt kutyám nagyon
jól viselkedett, szinte lábujjhegyen, szép csöndben
jött utánam az árok fenekén. Rövidesen már ott is
álltunk a makkozó disznók mellett, kb. 20 méterre.
Hét-nyolc, olyan 50-60 kg-os süldő önfeledten csámcsogva csemegézett. Puskámat vállamról levéve már
meg is akartam célozni a hozzám legközelebb lévőt,
de egy hirtelen ágreccsenés közbeszólt. A következő
pillanatban az összes disznó megugrott felém, tőlem
csupán egy méterre megállva próbáltak tájékozódni.
Én sem tétlenkedtem mindeközben, a hozzám legközelebbit, ami az árokparton állt, szinte csővégről
agyonlőttem. A nyakon lőtt disznó kinyúlva holtan
csúszott az árok fenekébe, mire kutyám legnagyobb
meglepetésemre azonnal nyakra fogott, és elkezdte
fojtogatni az általam kimúltnak hitt disznót. Örültem is meg nem is, mivel ez nem a véreb dolga. Elővettem a zsebkésemet, és hozzáláttam a zsigereléshez, azonban alighogy fölvágtam a hasfalat a medencecsonttól a szegycsontig, a vadászház felől egy
ismert vadász autójának dallamkürtje szólalt meg.
Azonnal tudtam, hogy engem keresnek, ezért a
kutyát levettem a disznóról (ami nem volt éppenséggel könnyű), már indultam is a vadászházhoz.
Természetesen az a vadász várt, akire számítottam.
Elmondta, hogy munkájából kifolyólag járt erre, és
mivel holdtölte van, úgy gondolta, itt maradna egy
éjszakára, mert szeretné meglőni kompetenciáját.
Közöltem vele, hogy hazaviszem fiatal kutyámat, és
A kép illusztráció
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harapok valamit, de utána szívesen segítek neki. Fél
óra múlva már ott is voltam ismét a vadászháznál a
hároméves, de már rutinos drótszőrű német vizslámmal. Mindeközben hozzánk csapódott a kerületvezető erdész, aki akkor még nem volt tag, de szenvedélyes vadász lévén boldogan jött velünk. Így indultunk tehát hármasban, illetve négyesben kutyámmal. Tervem az volt, hogy először rendbe teszem az
otthagyott disznómat, utána fölülünk a Savanyú rétre kihordott nagymennyiségű répaszeletre, és ott lövünk majd egy borjút. Láttam, hogy kutyám az én
csapámat követve megy előttünk, ezért előre küldtem, hogy találja meg ő a disznót, és legyen egy kis sikerélménye. Legnagyobb meglepetésemre a kutyám
tőlünk vagy 40 lépésre, ahol a disznót hagytam, balra
elugrott, és egy perc múlva állóra ugatott olyan 200
méterre tőlünk. Hirtelen nem tudtam, hogy most
álmodom, vagy ez a valóság. Társaimra nézve láttam az arcukon, hogy most mit gondolhatnak rólam,
ugyanis a történteket elmesélve azt közöltem velük,
hogy a disznó félig ki van zsigerelve. Ráadásul a disznó fekhelyén még vért sem tudtam mutatni. Na, de
irány az ugatás helyszínére! Kutyám a hangról ítélve
szilárdan állította ott a disznót (csak megjegyzem:
ha szarvas lett volna, biztos, hogy lerántja). A tetthelyre érve borzalmas látvány fogadott bennünket.
Kutyám szemben állt a disznóval, úgy 1,5-2 méterre, és keményen ugatta. A disznó szája kissé nyitva,
harapásra kész állapotban volt, illetőleg a hasa alatt
két helyen is öklömnyi nagyságban dudorodott ki a
bele. Gyorsan egy kegyelemlövést adtam neki fejre, mire holtan rogyott össze. Mialatt e sorokat leírtam, még most, kicsivel több mint 45 év távlatából
is szégyellem magamat, és bántja a lelkiismeretemet
ez az eset. Akkor rögtön megfogadtam, hogy velem
ez soha többé elő nem fordulhat. Már 12 éve nyugdíjas vagyok, és nyugodt
lelkiismerettel elmondhatom, hogy a sebzett vadat
még éjjel is megkerestem,
és igyekeztem a szenvedéstől minél előbb megszabadítani, köszönhetően kitűnő kutyáimnak is. Ezt az
esetet nem nagyon mondtam el senkinek azóta, de
ahogy most leírtam, úgy érzem, egy kicsit meg is könynyebbültem.
A történtek egyik oka
lehetett, hogy a disznó túl-
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ságosan zsíros volt. Vadászkollégám egyből fölajánlotta, hogy ha sikerül egy borjút lőni, akkor össze
kellene a kettőt dolgozni, és így nem kell zsiradékot
venni. A fölajánlást természetesen azonnal elfogadtam, mivel a fölajánló vadász egy húsipari cég igazgatója volt, és a laborban könnyűszerrel el tudják végezni a disznó trichinella vizsgálatát, amely disznónál, mivel mindenevő, előfordulhat. Ez halálos betegséget okozhat, amennyiben nyersen fogyasztjuk a
húst (kolbász). Nos, ezek után a disznót rendbe téve
kihúztuk az út mellé, hogy kocsival elérhető legyen,
majd indultunk is a Savanyú-réti leshez borjút lőni.
Szép csendben ballagtunk, már a hold is egyre följebb kúszott a derült égbolton, az idő is egy-
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re jobban „csípett”. A les közelébe érve láttuk, hogy
sok a szarvas a vadföldön, azonban sajnálatosan azt
is konstatáltuk, hogy már észrevettek bennünket, és
kezdenek elvonulni. Sebaj – mondtam határozottan
– menjünk és üljünk föl a lesre! Mivel a szelünk jó
volt, biztos voltam benne, hogy egy órán belül ismét
lesz szarvas bőven. Miközben a lesen elfoglaltuk a
helyünket, egyre jobban hűvösödött az idő. A látási viszonyok azonban csodálatosak voltak, szinte újságot lehetett volna olvasni. Szerencsére nem sokat
kellett várnunk, 10 percen belül jobbról, a fenyvesből ágreccsenés hallatszott. A reccsenés után rögtön
meg is jelent az erdőszélen a vezértehén alakja, ahogy
óvatosan körültekintve, szimatolva tolja ki magát az
erdőből. Az erdőszélen biztosan várt 5 percet, gondolom az volt furcsa neki, hogy teljesen üres volt a
placc. Mögötte sorakoztak a csapattársak is, összesen tizenhárman. Leghátul egy erősen bicegő ünő
ment, melynek a bal első lábával volt valami gond,
de egyébként jó kondiban volt. Súgtam a vadásznak,
hogy a sántát lehet lőni, és már szólt is a puska. A
lövésre az ünő fölugorva bejelzett, majd erősen bicegve a szomszéd terület felé vette az irányt. A többi szarvas amerről jött, arra is tűnt el a fenyvesben.
Most következett Cézár kutyám, amely kettőt nyikkantva a sebzett vad után eredt, és egy percen belül a
nyakánál fogva lerántotta, és egészen addig úgy fogta, amíg oda nem értem. Az ünőt egy gyors tarkózással megmentettem kínjaitól, és ezután következhetett is a szemrevételezés. A bal első lábánál térd
alatt egy eldeformálódott forradás látszott. Valószínűleg el volt törve (feltételezhetően egy baleset miatt), érdekességként még megjegyzem, hogy mivel a
sérült lábát nem használta, ezért a körmei is duplájára nőttek. Zsigerelés következett, majd indultunk
is vissza a vadászházhoz, hogy kocsival ki tudjunk
menni a disznóért és a szarvasért is. A munkát elvégezve ittunk egy pohár bort a vadászatra. Elbúcsúzva egymástól pihenőre tértünk, annál is inkább, mivel már a reggel nem is volt olyan messze. Egy hét
múlva megérkezett a profi módon elkészített, mind
küllemre, mind ízre kitűnő kolbász, amelyet a vadász saját és fia munkájának eredményeként tűntetett fel. Csak arra nem gondolt, hogy én ismertem a
főszakácsnőjét és annak férjét, akik a környék legjobb kolbászsütödéjét üzemeltették! A kolbász tehát
mindenkinek nagyon ízlett, még nekem is, azonban
sosem tudtam belőle jó étvággyal fogyasztani.
A címre utalva a folytatás a következő számban
jelenik meg.
Bella Ferenc, Csapod
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Csapodi Csicsergő
Vlagyimir Szutyejev: A gomba alatt
A Hangyát egyszer utolérte egy nagy eső. Egy apró
kis gombát látott meg a tisztáson. Odaszaladt, és elbújt a gomba kalapja alá. Üldögélt a gomba tövében,
várta, hogy elálljon az eső. Egy agyonázott Pillangó
vánszorgott a gombához: -Hangyácska, Hangyácska, engedj engem is a gomba alá!
- Magam is csak éppen hogy elférek alatta! De azért beeresztette a Pillangót.
Az eső meg csak egyre zuhogott.
Futva jött Egérke.
- Engedjetek a gomba alá engem is!
- Ugyan hogyan engedhetnénk
ide? Nincs itt már szabad hely!
- Húzzátok egy kicsit összébb
magatokat!
Összébb húzták magukat, és beengedték az Egérkét a gomba alá.
Az eső zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni.
Arra ugrándozott a Veréb.
- Engedjetek be engem is a gomba alá az eső végét
kivárni!
- Nincs már több hely!
- Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket!

- Na jól van.
Összébb húzódtak. Jutott hely a Verébnek is.
Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a
gombát.
- Mentsetek meg! Üldöz a Róka!
- Sajnálom a Nyulat - szólt a Hangya. - Tudjátok mit? Húzódzkodjunk összébb!
Alighogy a Nyulat elrejtették,
odaért a Róka is.
- Nem láttátok a Nyulat? Nem
itt bújt el?
- Ugyan, hogy bújhatott volna
ide?
Megcsóválta a farkát a Róka, és
elment.
Közben az eső is elállt, a nap is kisütött. Előbújtak a gomba alól mindahányan, és örvendeztek. A Hangya elgondolkozott, és hangosan
ezt mondta: - Először még nekem is alig volt helyem
a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértünk!
Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy előbb egynek is
alig akadt helye a gomba alatt, a végén mégis mind
az öten elfértek.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
A vastagon keretezett függőleges oszlop tartalmazza a megfejtést.
1. Az uszodában és a strandon is van ilyen, ebben
fürdünk, vagy úszhatunk is benne.
1
2. Kerek, nagy gyümölcs,
2 G
Ö
kívül zöld, belül piros.
3. Olajban sült, kelt tésztából készült,
kerek formájú étel, sajttal, tejföllel tálalják.
4 K
4. Sárga magvak sorakoznak egy csövön, a strandon főzve
esszük, de a szárított szemekből készülhet liszt és dara is.
5. Egy olyan játék, amit ha a levegőben ügyesen
eldobsz, visszafordulva repül.
6
É
6. Lassan olvadó, hideg, színes,
7
édes ital apró jégdarabkákból.
7. Magas építmény, amin a vízbe lehet csúszni.
8. Az egészséges, vitamindús terméseket nevezzük így.
9. Nyaraláskor pihenésként is lehet olvasni.
10
10. Télen ilyen az időjárás, nyáron pedig a fagyi.
11. Az a hely, ahol úszni, csúszdázni és napozni is lehet.
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Kösd össze a pontokat 1-30-ig!
Mit ábrázol a kép?
A keresztrejtvény és a pontkirakó megfejtését
2019. augusztus 2-áig egy lezárt borítékban
küldd el az alábbi címre:
Csapod-barátok Egyesülete
9372 Csapod, Fő utca 21.,
és értékes ajándékokat nyerhetsz!
A borítékra írd rá a neved és a címed!
Sorsolás: 2019. augusztus 3.
A nyerteseket postán értesítjük!
Jó szórakozást kíván a rovat szerkesztője:
Németh Nikoletta, Csapod

Felhívás
Amint arról már értesülhettek, egyesületünk 2016
után idén újra megszervezi az „Itthon vagy! – Szeretlek, Csapod!” rendezvényt. Célja, hogy az elszármazottak és az itthon élők együtt idézzék fel
a gyermekkor emlékeit, fedezzék fel újra a szülőföld titkait és értékeit, éljék át együtt az itthonlét
örömét, a közösség erejét. A rendezvény időpontja 2019. augusztus 31. Ezúton kérjük a falu lakóit, hogy aki teheti, készítsen és ajánljon fel sós és/
vagy édes süteményeket, illetve tombolatárgyakat
a rendezvényre.
Kérjük, július 31-ig jelentkezzenek, akik felajánlást tesznek. A felajánlásokat Kovács Lajosné, az
egyesület alelnöke gyűjti (telefon: 70/268-4526,
99/386-430, lakcím: 9372 Csapod, Ciráki u. 2.) A
felajánlott süteményeket és
tombolatárgyakat augusztus 31-én (szombaton) 10
órakor vesszük át a faluházban. Kérjük a falu lakosságát, vendégszeretetének adja tanúságát a felajánlásokkal, melyeket előre is
köszön a Csapod-barátok
Egyesületének elnöksége.
A rendezvény a MOL
Alapítvány/a MOL Helyi
Érték Program támogatásával valósul meg.

Képek a 2016-os rendezvényről
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Csapodi gyermekéveim
Az egyik kollégám azt mondta, hogy a te életed ötkötetes regény. Mélységek és magasságok közt éltem
le a 65 évemet, megpróbálom röviden összefoglalni
a csapodi 10 év emlékeit. Ötödikes koromig éltünk
Csapodon, édesapám, Horváth Géza ott volt állomásfőnök. Ebből lett a becenevünk Főnök Erzsi és
Főnök Pityu. Édesanyám, Raszipovits Erzsébet Fertőhomokon, horvátok lakta településen született. A
nagyszüleim és anyukám horvátul beszéltek, csak
velem magyarul. Minden nyári szünetet Liszka mamáéknál töltöttem. Kicsit megértve a horvát nyelvet, ezért tanultam később oroszul, mert egy nyelvcsaládba tartozik a két nyelv. Visszatérve Csapodra,
meghatározó szerepe volt, és most is az az életemnek. Gyermekkori emlékeim oda fűződnek.

Balról az első Horváth Géza, az édesapám
Ott voltam óvodás, most is emlékszem a hitlerszalonnás kenyerekre, ez egy kemény piros lekvár
volt. Ezt kenték kenyérre. Ritkán kaptunk vajas kenyeret, amit az idősek otthon köpültek. Iskolás éveimből származó emlékek: az első és a harmadik osztályt összevonva, Jámbor Klári néni (később Egyed
Lászlóné) tanított meg bennünket írni és olvasni. A
fából készült tollszárra kellett ráhúzni a hegyet, majd
tintába merítve írni. Ha túl sok tintát merítettünk,
az általunk készített kör alakú ruhadarabbal szívattuk fel, nehogy pacát ejtsünk. Télen egy darab fát is
kellett vinnünk, a nagy vaskályhákba ezzel fűtöttek a
tanító nénik. Második és negyedik osztályban Takáts
Teréz (később Rozsonits Gézáné), Teru néni tanított.
Egy-két tantárgyat Bella Hedvig (később Varga Ottóné) oktatott. Puha Irén volt az igazgató. Kötelező
volt fekete színű köpenyben járni, kikeményített fehér gallérral. Technika és testnevelés órán nem volt
különbség a fiúk és a lányok között. Faragtuk a virágtartó létrákat, majd befestettük vízfestékkel. A var-

rás, kötés alapjait is ott tanultuk meg. Ajándékokat
nevezetes napokra is magunk készítettünk. A testnevelés óra rossz idő esetén a teremben volt, az ott
lévő asztalokon és székeken tornáztunk, és az olajos padlóra terített szőnyegen. Ott is kötelező volt az
egyenruha: fekete klottnadrág és trikó. Jó idő esetén
futballoztunk, kézilabdáztunk, kidobóztunk, sorjátékokat játszottunk piros pöttyös gumilabdákkal.
Ki nevelt bennünket? Először a szüleink, aztán a
tanáraink, majd az utca, a falu lakói. Ha azt mondták, megmondalak apádnak vagy anyádnak, bizony a
csínytevéseinket próbáltuk helyrehozni. Tehát egységesen neveltek mindannyiunkat. Két bolt volt, a petróleumtól a kenyérig árultak mindent, ami abban az
időben kapható volt. A stanicliket maguk hajtogatták össze, hogy ki ne folyjon az áru. A kenyeret az
asszonyok maguk dagasztották. A megmaradt csücsök volt a vakarcs. A langyos kemencében aszalták
a gyümölcsöket télire. Én a Rákóczi utca 28-ban laktam. Ez ma egy fél utcának felel meg, mégis húszan
voltunk egy korosztályba tartozók az utcában. Csiszár Bözsi mama felügyelt bennünket, engem meg
az öcsémet, amíg anyu az erdőn, a csemetekertben
dolgozott.
Kik laktak az utcában? A Suhancok (Katona Irma
néniék), az Andorok (Bella Ernőék), Hejcséék, Orbán Mariék, Csiszár Elviráék, Tar Gizusék, Baranyai
Laciék és Jancsiék. Délutánonként csapatokba verődve játszottunk, pl. sántikáltunk. Ahhoz jó lapos
kő kellett. Labdáztunk „egyet dobtam, csattantottam” ritmusra. Bilickéztünk. A bilicke hosszú vége
egyszer volt kifaragva, amit ütöttünk, annak mind a
két vége. Játszottuk a királyom adj egy katonát játékot. Mik voltak a helyszínek? Göbös, a régi temető, a
major, a dombalja, a kisszer, a vasút környéke, a bányatavak, a vásártér, visszafelé a hodályok környéke.
Ott folyt a Rák patak, ahol kincseket kerestünk, tavi
kagylókat, lapos köveket, nyáron fürödtünk benne,
télen meg csúszkáltunk rajta.
A teheneket és a birkákat a mi utcánkban hajtották, minden hazatérő tehén bebőgött a gazdája portáján. Mi gyerekek házi feladatot is kaptunk a szüleinktől: a tyúkok, a nyulak etetése, a kiskert gondozása, a csutak készítése télire. Eső után tyúkgombát
szedtünk a réteken, az erdőben vargányát, az erdőszélén bojtorjánt és csitkét teának. Osztálytársainkkal gyakran bújócskáztunk nagyobb házaknál, mert
ott több helyiség volt: földpince, kamra, pajta, istálló, megannyi jó búvóhely. A padlásokon őrizték az
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évszaknak megfelelő ruhákat. Szárították a gyűjtö- vitte, másikat a kezében. Zsófi néni kissé fukar volt,
getett terméseket.
Lajos bácsi annál adakozóbb. Mindig kunyeráltunk
Gyakran elküldtek a suszterhez cipőt javíttatni, a valami finomságot tőle. 30 évvel később, csapodi búCseszkó bácsihoz. Őt csupa érdekes szerszám vet- csúkor ráköszöntem. „Hát ide figyelj, nem vagyok én
te körül. Nekem ő volt a Csoszogi, az öreg suszter. Zsófi néni, hanem Annus”. Drága Lajosom és apád,
Abban az időben az öcsém és én nem járhattunk ha kapatosak voltak, akkor azt énekelték, „szép a
hittanra édesapám foglalkozása miatt, ezért az ak- szemed Zsófikám”. Ezért ráztam az öklömet felétek.
kori pap, Frici bácsi különórákon a paplakban taní- Elnézést kértem a gyermekkori csínytevéseinkért.
tott. Ha jól feleltem, a falon levő lepkegyűjteményOsztálytársaim és játszótársaim voltak még: Szöből pár darabbal vagy az egzotikus állatok képeivel csi, azaz Nagy Imre, aki Győrben lakik most már, és
jutalmazott. Szakácsnője, Annus néni gyakran elkül- Csapodért sokat tesz ma is. A Csapod-barátok Egyedött a boltba bevásárolni. Ekkor a kenyeret már Ci- sületének vezetője. Az osztálytalálkozók szervezérákról hozták szekéren. A tejet házaksében is részt vesz. Imi szülei és anyutól hordtuk, pléhből készült tejeskanék barátságban voltak. Engem mindig
nában. A fagyis háromkerekű triciklin
meghívnak osztálytalálkozókra, pedig
jött Fertőszentmiklósról, egy gombóc
csak az alsó tagozatot jártam Csapoára egy tojás volt. Aznap nem tojtak a
don. 55 éve Fertőszentmiklóson élek.
tyúkok Csapodon, a szülők így mindA magtárba is eljártunk dolgozni,
járt tudták, hogy itt járt a fagyis. A kénagy falapátokkal kellett a búzát, zabot
sélező, a lábasfoltozó, vagy a tollfelvámegforgatni, átszellőztetni. Játéknak
sárló is gyakran megjelent. Mindegyik
vettük ezt a feladatot, a gumicsizmánkhangosan kiabált ilyenkor.
ba befolyt gabonát pedig hazavittük.
Andoroknál, azaz Bella Ernőéknél
Otthon kiöntöttük vödörbe, másnap
szüreteltünk, a must finom volt. Kukomegbeszéltük, ki mennyit vitt haza.
ricafosztáskor is összejött az utca apNevetett rajtunk a magtáros, amikor
Az öcsém, István
raja-nagyja. Andoréknál történt, hogy
a lábainkat alig tudtuk egymás mellé
bújócskáztunk a Ritával, bebújtunk az üres hom- rakni. Csoszogtunk hazafelé. Az volt a mi munkabébárba, magunkra hajtottuk a tetejét, ami olyan ne- rünk. A Harangozó Jóska bácsit megkértük, sokáig
héz volt, hogy nem tudtuk felemelni, és onnét ki- kongasson. Mert a déli vagy az esti harangszóra haza
jönni. Magdus néni szabadított ki bennünket, aki kellett érni, hisz nem volt akkor karóra. Ha késtünk,
otthon dolgozott, a nagycsaládra sütött-főzött, a jó- elnáspángoltak bennünket. Vagy akkor is, amikor
szágokat ellátta. Mikor enni adott négy gyerekének, nagy marhaságot csináltunk: behajtottuk az üvegaz természetes volt neki, hogy minket is odahívott a házak közé a tehenet, az állat úgy megsérült, hogy
nagy asztalhoz. A finom foszlós kalácsszeletek, cuk- kényszervágásra kellett vinni, a szülőknek pluszban
ros kenyerek jutnak eszembe róla. Ernő bácsi trak- kártérítést kellett fizetni a tsz-nek.
tort vezetett a TSZ-ben, mi csak bámultuk a nagy
Öcsém 1956. december 3-án született Csapomasinát, ha bejárt az udvarra. Ő mindig jóindulatú, don. De abban az időben, ha bárki született, Varga
segítőkész ember volt.
Feri bácsi felesége vezette le a szülést, mert ő volt a
Szomszédjukban lakott a Margit néni, aki Párizs- bábaasszony. Irénke néni a családi erdő felé lakik.
ban járt akkor a lányánál. Mi nagyon vártuk haza, Csapod a mai napig végigkíséri életemet. Kifelejtethogy mit hoz majd nekünk. Gumicukrot, Eiffel tor- tem a búzavirágot, a margarétát, a pipitért; 50 évenyot, és fejvédőt hozott. Nagy dolog volt ez akkori- sen a kertem végében az akácosom környékére átban. Élt az utcánkban egy gyermektelen házaspár, ültettem ezeket. Van még egy bokor csitkém és erZsófi néni és Lajos bácsi. Zsófi néni kofa volt, a pi- dei szamócám.
acra járt, felvásárolta az eladható dolgokat, és hetenFertőszentmiklóson 40 évig tanítottam. Ekkor lett
te kétszer ment a soproni piacra vonattal. A vonatot a melléknevem a „Töribözsi”. A 40 évből 30 évig igazgőzmozdony húzta, két és fél óra alatt tette meg az gatóhelyettes voltam. Nagyon szerettem mind a két
utat Csapod és Sopron között, mi csak „celi kecské- munkakört. Próbáltam szívvel és lélekkel dolgozni.
nek” hívtuk. Fapados járat volt, volt egy szenes kály- Generációkat tanítottam. A csapodi gyerekektől minha, sokszor nagy széngázban utaztunk Sopronba. Két dig megkérdeztem, hol laksz, melyik részen? Mindfajta nagy kosara volt Zsófi néninek, egyiket a hátán járt tudtam, hogy mi újság a faluban. A fél szemem
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mindig a csapodi gyerekeken volt. Mert velük mindig történt valami. Okosak, de csibészek is voltak.
Ami könyveket olvastam Csapodon, úgy hozta a
sors, hogy mindenhova eljutottam. Ezeket a könyveket apám az 56-os forradalom idején hazamenekítette az udvarházból talicskán. Mások más tárgyakat
vittek, csak apukám a könyveket… Az indián faragásokat mind kihagyom. Jártam felnőttként Pityerbe almáért, amikor vezetni tanultam, az oktatómat elvittem csapodi emlékeim helyszínére. Néha ellátogattam búcsúra vagy falunapra. Mindig összefutottam
kedves ismerősökkel. Amikor a projektoktatás keretében a páneurópai pikniket dolgoztuk fel, levetítet-
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tük az eseményekről szóló régi dokumentumfilmet.
Nagy meglepetés volt nekik, hogy 25 évvel később
találkoztak Bella Árpáddal, akit láttak a filmen fiatalon, most hősként néztek Árpi bácsira, a történelmet befolyásoló emberre. Ő most Csapodon él. Megkapta Németország egyik legnagyobb kitüntetését.
A csapodi tanítók mind átkerültek ide, mind kollégák lettünk, gyakran emlegettük a csapodi éveket.
Jelenleg nyugdíjasként az Ikva parton élek. Megtiszteltetés volt, hogy felkértek, írjak a gyerekkoromról
a Csapod c. újságba. Szeretettel emlékeztem:
Locsmándiné Horváth Erzsébet,
Fertőszentmiklós

Gyógyítás fűvel-fával
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztály 2013-ban új kezdeményezést
indított útjára Az év gyógynövénye jelszóval. Azóta minden évben más gyógynövény kapja meg ezt
a megtisztelő címet.

Az év gyógynövényei

2015: Galagonya
A szív megmentője. Régen köszvény ellen használták. Később rájöttek vérnyomáscsökkentő hatására.
Szívpanaszok ellen is kiváló. Leveles-virágos (szárítva is) forrázata, illetve augusztus végétől szedhető bogyója még hatékonyabb. Erről a növényről
vers is született.

2013: Máriatövis

Weörös Sándor: Galagonya (részlet)

Népies nevén őszbogáncs, szamárkóró vagy boldogasszony tövise. Kivonatával (tea) erősíthetjük májunkat, gyógyír lehet a vese, a húgyhólyag és a bőrgyulladások számára. Ismert enyhe hashajtó hatása is. Segít a rák és a kemoterápia utóhatásai ellen.
2014: Citromfű
Elsősorban idegerősítő és nyugtató hatása ismert.
Alvászavarok és emésztési panaszok ellen, külsőleg herpeszre ajánlott. Megfázás esetén izzasztó hatást fejt ki.

Máriatövis

Citromfű

Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya magába.
Hogyha a Hold rá fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.

Galagonya

Csapod
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Kamilla

Mák

2016: Kamilla
Ezt az illatos virágú növényt biztos nem kell bemutatni, mindenki ismeri.

2019/1.

Levendula
baktériumölő, gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító. Segít a dohányzásról való leszokásban is.
Gyermekláncfű (pitypang)

2017: Mák
Fogyasztását egyes országokban tiltják, pedig sokféle
gyógyhatása van. Érdemes gyakran fogyasztani. Tele
van csontépítő magnéziummal, növényi zsírsavval.
Foszfort, kalciumot, káliumot és vasat is tartalmaz.
Lassítja az öregedést. Zsírsav tartalma csökkenti a
trombózis és embólia kockázatát.
2018: Levendula
Ez a növény télen alszik, tavasszal kizöldül. Télire
kint maradhat a szabadban. Tavasszal vágjuk vissza,
jobban bokrosodik. Szereti a napos helyet, öntözzük,
amíg megered. Felhasználása: szekrénybe ruhák közé
tehetjük (jó illat, molyűző hatás), a fejpárna alá téve
elősegti a jobb alvást. Régebben az emberek, még a
francia királyok sem mosakodtak rendszeresen, ezzel illatosították ruháikat. Kleopátra ennek illatával
csábította el Marcus Antoniust és Julius Caesart. Jó
a bőr- és körömgomba, idegesség, migrén, magas
vérnyomás ellen, egyben görcsoldó is. Egy régi keresztény legenda szerint Mária a gyermek Jézus kimosott ruháit levendulabokrokra tette ki száradni.

Gyökere tormával együtt lereszelve jó vízhajtó, vérnyomáscsökkentő. Szárítva teája frissítő. Kesernyés
levelét salátába keverhetjük. Tele van vitaminokkal
(A,B,C,D). Cinket, vasat, kalciumot, magnéziumot,
káliumot tartalmaz. Segít a fogyásban is.
Csalán

További közismert
gyógynövények
Lándzsás útifű
Kifejlett levelét
használják gyógyászati célra. Májusjúniusban érdemes
gyűjteni. Levelei
nyálkát és cseranyagot, kovasavat, cink
és káliumsókat tartalmaznak. Teája jó

Csípős tulajdonsága miatt óvakodnak tőle az emberek. Fonákja felől alulról felfelé lehúzva a száráról
viszont nem csíp. Használható teaként (szárítva is).
Zsenge leveleiből főzelék készíthető, íze hasonlít a
spenótéhoz. Hatása ízületi problémákra, férfiaknak
prosztatára jó, vízhajtó. Segíti az emésztést, javítja
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a máj és a gyomor működését. Vérképző is egyben,
vérszegénységben szenvedőknek különösen ajánlott.
Főzete korpás fejbőrre jobb, mint a drága samponok. Szárítva kérődző állatoknak adva tápanyagtartalma a lucernáéval
vetekszik. (Zölden
nem nagyon „csípik”, mivel csíp.)
Nyírfalevél
Teája kiváló vizelethajtó, vértisztító, megelőzhető
vele a vesehomok
képződése. Erős
vizelethajtó hatása miatt fogyaszt is.
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Csipkebogyó
(vadrózsa, gyepűrózsa, hecsedli)
Ez a vadon termő bogyó tartalmazza a legtöbb C-vitamint az összes vad-és kerti gyümölcsök közül. Tízszer több benne a C-vitamin, mint a citromban. Teája védelmet nyújt a téli megbetegedésekkel szemben.
Elkészítése: nem szabad felforralni, legfeljebb 60 °Cig melegítsük lehetőleg este és reggelig hagyjuk állni. Bogyóit éretten szedjük, az se baj, ha az első dér
megcsípte. Egyetlen hátránya, hogy szúrós tüskéi
vannak. Kiváló bor is készíthető belőle, nehéz megkülönböztetni a tokaji aszútól. Receptje: 2 kg csipkebogyó (jó, ha összezúzzuk), 2 kg cukor, 5 l víz (a töb-

Bodza

Fiatalon cserje, idővel többméteres fává is fejlődhet.
Virágának teája (szárítva is) vértisztító, vizelethajtó.
Friss virágaiból kiváló szörp készíthető házilag. (Receptje megtalálható az interneten.) Szódával, borral
keverve kellemes, muskotályos ízű fröccsöt nyerhetünk. (Ki van próbálva!)
Akácvirág
Teája jó köhögéscsillapító, görcsoldó,
nyugtató. Legfontosabb tulajdonsága, hogy csökkenti a
gyomorsav termelődését, ezért étvágycsökkentő hatása is
van. Arról nem is beszélve, hogy a méhészek kedvence.

bit az idő megoldja). Ez egy adag, lehet sokszorozni.
Ha kiforrott, leszűrjük, a törkölyéből extra minőségű párlatot nyerhetünk (a cukor ára bőven megtérül). A csipkebogyóból kiváló lekvár is készíthető
házilag. Az interneten több változata is van az elkészítésének, egyik sem olyan macerás, mint nagyanyáink módszere. Nekem legjobban tetszik ez: Ilcsi konyhája, Csipkelekvár főzés.

Gyógyhatású konyhakerti
haszonnövények
Végül ejtsünk néhány szót a konyhakerti haszonnövényeinkről is, hiszen
azonkívül, hogy táplálékunk alapjait adják, gyógyhatásuk sem
mellékes.
Paradicsom
Az érett gyümölcs vérés vesetisztító, gyulladáscsökkentő, érelme-
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szesedést gátló, koleszterincsökkentő. Gátolja a daganatos sejtek képződését. Megelőzi a májbetegséget. Paradicsomlé formájában is fogyasztható, ebből is legjobb a házilag főzött változat. Ízlés szerint
fűszerezhetjük is.
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Fokhagyma

Cékla

Az egyik legegészségesebb zöldség, igaz, hogy lilásvörös. Nálunk szinte csak savanyúságként fogyasztjuk, pedig ajánlatos lé formájában is magunkhoz venni. A Szilsárkány és Csorna közötti elárusító helyen
(a 86-os főút mellett) lehet venni. A céklában sok a
cink, növeli a libidót (nemi vágy), az agyra gyakorolt
hatása miatt felveszi a harcot az Alzheimer-kór ellen
is. Kiváló vérképző.
Zeller
A középkorban potencianövelőnek („erekciósaláta”) tartották. Ezt a szerepét támasztja alá Trisztán és Izolda legendája, melyben egy lakomán a zellert is fogyasztó fiatalok e zöldség hatására omoltak egymás karjaiba. Ugyancsak vélt
potencianövelő hatása miatt eszegette bizakodva Madame de Pompadur és
Giakomo Casanova
is. A zeller rendszeres fogyasztása jótékony hatással van a
köszvényre is. Hatóanyaga leginkább a
levelekben és a magvakban összpontosul, ami segíti eltávolítani az ízületek
közti kristályokat és
húgysavat.

Utolsóként vegyük ezt a mágikus tulajdonságokkal is
felruházott növényt. A világ számos helyén varázszszerként használták. Az ókori népek a nyakukban
viseltek egy gerezd fokhagymát amulettként, hogy
megvédje őket a szemmel verés és a betegségek ellen. A tengerészek körében az ókorban, de még a középkorban is a C-vitamin hiánya miatt fellépő skorbut szedte áldozatait. Előfordult, hogyha a gályarabok hosszabb ideig nem kapták meg a napi fokhagyma adagjukat, fellázadtak és szabotálták a munkát
(evezés). Na de a régmúlt időkből térjünk vissza a jelenbe. A ma embere miért fogyasszon fokhagymát?
- Kordában tartja a vérnyomást.
- Az erek belső faláról leoldja a lerakódott zsiradékot.
- Csökkenti a koleszterin szintjét, segít megelőzni a szívinfarktust.
- Rendszeres fogyasztása csökkenti a gyomorrák, valamint a vastagbél- és végbélrák kialakulásának veszélyét.
- Elengedhetetlen a húsok tartósításában, sülthúsok készítésében.
- Még egy utolsó érv: fokhagyma nélkül nincs jó
kolbász.
Egyetlen hátránya a kellemetlen lehelet és a testszag megváltozása (rendszeres fogyasztóknál). Randevúra indulók tartózkodjanak tőle!
Mindezek után, hogy mégse rossz szájízzel búcsúzzunk, rágcsáljunk szemes kávét szegfűszeggel
vegyesen! Műfogsorosok óvatosan! Végezetül kitartó gyűjtőmunkát kívánok a természetben fellelhető
gyógynövények kínálatából, valamint jó egészséget
mindenkinek!
Kovács Ferenc, Cirák
Forrásmunkák:
- Amit a hazai gyógynövényekről tudni kell (könyv)
- Makai Béla: Gyógyítás fűvel-fával
- Böngészés az interneten
- Saját kútfő

