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Sokan szeretik Csapodot
A Csapod-barátok Egyesülete 2016 után idén augusztus 31-én rendezte meg újra az Itthon vagy! –
Szeretlek, Csapod! rendezvényét. Célja az volt, hogy
– az 1980-as évek híres találkozóinak szellemiségét
is őrizve – erősítsék az otthon élőkben és az elszármazottakban a falu szeretetét, hogy a résztvevők
együtt felidézzék a gyermekkor emlékeit, újra felfedezzék a szülőföld titkait és értékeit, átéljék együtt
az itthonlét örömét, a közösség erejét. Az előkészületek időszakában Kocsis László polgármester hívta
fel a figyelmet arra, hogy érdemes lenne indulni a
MOL Alapítvány Helyi Érték Program pályázatán.
Megismerve a felhívást, megszületett az elhatározás,
majd a pályázat, mely az alapítvány kuratóriumánál
kedvező fogadtatásra talált. Bekerült a jelöltek közé,
hogy aztán szavazás alapján dőljön el, ki kapja a támogatást.

420 ezer Ft-ot nyert az egyesület
Körzetünkben a soproni két MOL-kúton lehetett
szavazni a Csapod-barátok Egyesületére, a kapuvári
Gartáért Alapítványra és a fertőrákosi Kaszián Egyesületre. Az elnökség a győzelem érdekében a szavazás időpontjáról, a tudnivalókról levélben és e-mailben tájékoztatta az egyesület soproni és Sopron-kör-

A jövő focistái
nyéki tagjait, azokat a Csapodról elszármazottakat,
akiknek nevét, címét ismerték, és mindazokat, akiket a falu barátainak tekinthetnek. Kérték őket, szavazatukkal a csapodi pályázatot támogassák. Az
egyesület Sopronban élő, ott dolgozó tagjai, közülük
kiemelkedően Kocsis Miklósné, Németh Nikoletta
és még sokan mások szívügyüknek tekintették a szaÉrdemes tudni: a 2006-ban létrehozott MOL
Alapítvány filozófiája, hitvallása, hogy a tehetség, a tudás, a szolidaritás és a közösségi értékek
támogatása egy élhető, működő társadalomhoz
vezet. E cél érdekében évente több pályázatot
hirdetnek. Idén pl. 87 fő 10-18 év közötti tehetséges sportoló kapott összesen 28 millió Ft támogatást. E kategóriában a pályázók száma 700
volt. A művészetek és a tudományok területén
72 fő kapott összesen 18 millió Ft támogatást a
233 pályázóból. A közösségek erősítését szolgáló Helyi Érték Programra országosan 297 pályázat érkezett. Ebből az alapítvány kuratóriumának döntése alapján április 1-22. között 109 pályázatról lehetett – körzetenként 2-3 szervezetről – szavazni negyven körzetben. A szavazást
nyerő szervezetek összesen 20 millió Ft támogatást nyertek.
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Magánemberként Dongó
Györgyné Orbán Mária és
férje, valamint Maria Koczka (Takács Mária) Ausztráliából (Sydneyből) támogatták
az egyesületet, illetve a rendezvényt. A tagok, pártoló
tagok közül többen többlettagdíjat fizettek A tagok közül: Albert Tóth Attila
(Győr), Albert Tóth Gergelyné (Győr), Albert Tóth Tamás (Győr), Bella Attila
(Csapod), Bella Csaba (Csapod), Bella János (Győr), BelA kerékpáros
A játékos próbák győztese
la Józsefné (Csapod), Benakadályverseny győztese
csikné Nagy Szilvia (Sopvazást, többeket kértek, buzdítottak arra. A szava- ron), Bognár Jánosné (Sopron), Csiszár Jenő (Sopzás lezárulta után az elnökség reménykedett, kétel- ron), Csóka Istvánné (Csapod), Fatér Csaba (Sopkedett, aztán megjött az értesítés: a Csapod-barátok ron), Horváth Ernő (Sopron), Horváth István (Győr),
Egyesületének pályázata kapta a legtöbb szavazatot, Horváth Lajos (Csapod), Horváth Tamás (Sopron),
összesen 2.059-et, így elnyerték a kért 420 ezer Ft- Jagadics Mihály (Sopron), Kámán Sándor (Sopron),
os támogatást, mely a rendezvény költségeinek mint- Kocsis Jenőné (Sopron), Kocsis Lajos (Csapod), ifj.
egy felét fedezte.
Kocsis Lajos (Petőháza), Kocsis Zsuzsanna (Sopron),
A rendezvényhez szükséges anyagi forrás megte- Kovács Ferenc (Cirák), Kovács István (Egyházasfaremtése érdekében további támogatásokat is kért az lu), Kovács József (Hatvan), Kovács Józsefné (Sopegyesület. Kérésükre összesen mintegy 400 ezer Ft-ot ron), Kovács Lajosné (Csapod), Kovács Péterné
kaptak a község önkormányzatától, valamint vállal- (Sopron), Marton Zoltánné (Székesfehérvár), Mókozásoktól és magánszemélyektől. Így Nagy András dos Norbert (Petőháza), Nagy András (Sopron),
cégétől a Soproni Tervező Kft-től, Csapó Zoltán cé- Nagy Ferencné (Csapod), Nagy Andrásné (Sopron),
gétől, a pusztacsaládi Supraautó Bt-től, Orbán Béla Nagy János (Újkér), Nagy Imre (Győr), Nagy József
győri cégétől, a Folio Kft-től, Horváth István győri cé- (Csapod), Nagy Krisztina (Nagybajcs), Nagyné Dógétől, a Grend Kft-től, Horváth József asztalosmester sai Lívia (Győr), Németh Endréné (Sopron), Orbán
csapodi vállalkozótól, Kámán Judit csapodi vállalko- László (Csapod), Orbánné Lőrincz Erzsébet (Csazótól, Katona Imre ácsmestertől, soproni vállalkozó- pod), Selmeciné Zambó Mária (Lébény), Sipőczné
tól, a budapesti SKS Terv Kft-től, Kiss Balázs cégétől. Vadas Marianna (Kapuvár), Simon János (Sopron),
Népszerű volt a kocsikázás
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Szénási Tibor (Győr), Szukhentrunk Imre (Vitnyéd),
Takács Jánosné (Sopron), Tóth Istvánné (Sopron),
Varga Ferenc (Csapod), Zambó Imre (Kapuvár). A
pártoló tagok közül: Egyed Lászlóné (Fertőszentmiklós), Kiss Balázs (Gyál), Molnár Béláné (Enese), Rozsonits Gézáné (Fertőszentmiklós). A többlettagdíj
meghaladta a 150 ezer Ft-ot. Természetben és önkéntes munkával segítettek Bella Csaba és Kaszás
István csapodi vállalkozók, Horváth Zoltán Csapodról, a Fücsök és Pontos Kkt., személy szerint Fücsök
Attila, Szukhentrunk Imre Vitnyédről, vásárlási utalvánnyal Németh Zoltán egyéni vállalkozó Ivánból.
A szervezőbizottság több hónapos munkával készítette elő a rendezvényt. Augusztus 31-én délelőtt
a futballpályán az Orbán Béla Memoriál versenyekre várták a nevezőket és az érdeklődőket. Orbán Béla
(1929-2004) a falu szülöttje volt, 1958-tól 1971-ig
Csapodon biológiát és testnevelést tanított. Emellett
nagy lelkesedéssel szervezte a tanulók szabadidős
sporttevékenységét, sok sikerélményhez juttatva ennek révén tanítványait. Példamutató pályafutása helyet kapott a Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sop-

Kezdődik a szellemi tottó
ron megyében című könyvsorozatban is. Mindezekért, és a tisztelet jeléül róla nevezték el e versenyeket. Nevezni a kispályás labdarúgásra, a Most mutasd meg! játékos próbákra, a kerékpáros akadályversenyre és a Szeretlek, Csapod! szellemi totóra lehetett.
A fociban három gyermekcsapat játszott tét nélküli mérkőzéseket, mindenki ajándékot, emléklapot
kapott a részvételért. A Most mutasd meg! játékos
próbákon 16 fő, a kerékpáros akadályversenyen 6
versenyző, a szellemi totón 8 fő vett részt. A szervezők szerették volna, ha a kispályás labdarúgásra több
csapat nevez (pl. nősök-nőtlenek, lányok-asszonyok,
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Ifj. Németh Sándor mondott verset
egyik faluvég a másik ellen stb.), de felhívásuk visszhang nélkül maradt. A versenyek jó hangulatban
folytak le, a feladatok próbára tették a versenyzőket,
a közönség jól szórakozott. Az eredményhirdetés
délután a faluházban volt, a versenyzők emléklapot,
a helyezettek oklevelet, vásárlási utalványt kaptak.
A Most mutasd meg! játékos próbák helyezettjei: 1.
Kámán Judit, 2. Horváth (Kormi) Krisztina, 3. Takács Csaba. A kerékpáros akadályversenyen 1. Hancz
Johanna, 2. Mészáros Milán, 3. Menyhárt István. A
Szeretlek, Csapod! szellemi totó győztese Horváth
Krisztina, 2. helyezettje Varga Sándor, 3. helyezettje
Tóthné Horváth Alexandra lett. Kiegészítő programként Horváth Zoltán jóvoltából lovas kocsival lehetőség volt falunézésre, amin a gyerekek és a felnőttek egyaránt örömmel és szép számban vettek részt.
11 órától a faluház mögött felállított ugrálóvárban
hancúrozhattak a gyerekek. A szervezőbizottság és
az egyesület elnökségének értékelése szerint a délMarkó István köszöntője
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jenek az ajkak. Lőrinc
Béla helyi és Kovács
György csapodi gyökerekkel bíró plébános celebrálták a szertartást. A
prédikációt
Kovács
György tartotta, mondanivalója – a rendezvény
céljaival megegyezően –
kifejezte és erősítette a
falu- és hazaszeretetet, a
közösségi értékeket.
A szentmise után koszorúzási ünnepség következett. Ifj. Németh Sándor Petőfi Sándor Szülőföldemen című versét adta elő, majd Markó István
egyházközségi elnök köszöntötte a résztvevőket. Az
1996-ban állított millecentenáriumi keresztnél és a
falu első írásos említésének 750. évfordulóján avatott emlékkőnél Kocsis László polgármester és az
egyesület képviseletében Nagy Imre elnök helyezték el a koszorúkat, majd a templom – 2016. után
immár hagyományosnak tekinthető – átölelése következett. A résztvevők egymás kezét megfogva ölelték át, állták körbe a templomot, majd elénekelték a
himnuszt. Emelkedettség, meghittség, jó hangulat
volt jellemző. Major Ádámnak köszönhetően drónról fotó és videofelvétel is készült az események egy
részéről.
A koszorúzási ünnepség résztvevői
előtti események jól járultak hozzá a rendezvény céljainak teljesüléséhez.
Tizenhárom órakor szentmisével folytatódott az
ünnepi program. Helyiekkel és hazalátogatókkal telt
meg a csapodiaknak legszebb templom, hogy emlékezzenek az agyak, töltődjenek a lelkek, hálát rebegKocsis László és Nagy Imre koszorúzott

Madártávlatból az átölelt templom
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A tisztelet és megbecsülés virágait kapták

Kovács Lajosné, a kitüntetett

A szentmise, a koszorúzás és a templom átölelésének meghitt percei után a kapuvári Mihálka Jenő
Fúvószenekar hangulatos műsora szórakoztatta a
résztvevőket a faluház előtt, majd a faluház nagytermében folytatódott a rendezvény. A megjelenteket
Orbán László, az egyesület elnökségének tagja köszöntötte. Nagy taps kíséretében virágcsokrot kaptak az egykori tanítványok és az egyesület megbecsülésének kifejezéseként Egyed Lászlóné Jámbor
Klára és Rozsonits Gézáné Takács Teréz fertőszentmiklósi lakosok, az egyesület pártoló tagjai,
akik az 1960-as évek elején tanítottak Csapodon. Az
ünnepségen vette át az egyesület Pro patria Csapod
kitüntetését Kovács Lajosné, az egyesület alelnöke.
Munkásságának erkölcsi elismerését óriási egyetértés fogadta, amit a szűnni nem akaró vastaps fejezett
ki. Az oklevélen szereplő indoklás szerint Kovács
Lajosné Németh Erzsébet „… közmegbecsülésnek
örvend, mert mindig híven szolgálta szülőfaluját és
az ott élő embereket. A postahivatal egykori vezető-

jeként és magánemberként az arra rászorulók ügyeinek intézésében sokaknak nyújtott önzetlen segítséget. A közösségekben végzett munkájával is a faluért dolgozott. A több évig jól működő Tölgyfa
Nyugdíjas Klub vezetőjeként sikeresen tett azért,
hogy a tagok lelküket, életkedvüket erősítő progra-

A kapuvári fúvósok hangulatos műsort adtak

Veterán járműveket is megcsodálhattak
mokon vehessenek részt. A Csapod-barátok Egyesületének alelnökeként példásan vállal feladatokat a
közös munkában, a rendezvények szervezésében. Az
egyesület hálával, tisztelettel tekint szeretetteljes személyiségére, példamutató szolgálatára, mindarra,
amit hőn szeretett szülőfaluja érdekében tett.”
Az érzelmeket mozgósító események után kissé
prózaibb, de nagyon hasznos tájékoztatók következtek Kocsis László polgármestertől és Nagy Imrétől,
az egyesület elnökétől. Kocsis László a 3 évvel ezelőtti találkozó óta eltelt időszakról és a jövőre szóló tervekről tartott – különösen a hazalátogatóknak
új információkat tartalmazó – kiselőadást. Évről évre
haladva elmondta, hogy évente kaptak a rászorulók
tűzifa vásárlási támogatást. 2017-ben kamerarend-
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tatására az önkormányzati területek
mellett belterületi földeket vásároltak. Most
már csak egy adás-vételt kell végrehajtani, és
az így kialakult területen terveznek mintegy
35 db 7-800 m2-es telket kialakítani. Mindezek megvalósítása érdekében kezdeményezték a rendezési terv
Jól szórakoztak a gyerekek is
módosításának felülszert szereltek fel a temetőbe pályázati pénzből vizsgálatát. A faluprogramban a temető, a járdák, a
(1.250.000 Ft-ból). Szintén pályázatból közel 25 mil- polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, az egyházlió Ft-ból megtörtént a faluház energetikai korsze- községgel összefogva a plébánia felújítására, fejleszrűsítése, 2018-ban több mint 8 millió Ft-os állami tésére terveznek a lehetőségek függvényében pályáztámogatásból sor került az ún. Finánc köz út felújí- ni. A szennyvízberuházásra létrehozott társulat rötására. 20 millió Ft-ot nyert a község a helyi identi- videsen megszűnik, a befizetett pénzeket visszafizetás erősítésére, mintegy 28,4 millió Ft-ot az óvoda tik. A tervek szerint az erre alakult agglomerációban
felújítására (e pénzek elköltése jelenleg is folyamat- – benne Csapodon – mintegy 7,6 milliárd Ft-os állaban van).
mi támogatásból oldódik meg a szennyvízelvezetés.
2019-ben megnyitották a kavicsbányát, az M85Nagy Imre elmondta, hogy egyesületük jövőre
ös út építéséhez szállítanak innen is töltőanyagot. A 18 éves lesz, de már régóta nagykorúnak tartják.
bevételből – maradandó értékként – a templomto- 2007 óta évente két alkalommal kiadják az egyesürony négy oldalára terveznek órát felszerelni. Az ed- leti újságot, résztvevői és szervezői a falu rendezvédig eladott 300.000 tonna kavics után még 1.100.000 nyeinek. Így-úgy részesei voltak a sikereknek, ametonna értékesíthető, ami kereslet esetén további je- lyekről a polgármester úr beszélt. És persze osztozlentős bevételt eredményezhet a falunak. A tervek- nak a faluval az adósságokban, az el nem ért célokről szólva elmondta, hogy orvosi eszközök beszerzé- ban, a fejlődés érdekében meg nem fogalmazott gonsére 2.200.000 Ft-ot nyertek pályázaton, 25 millió Ft- dolatokban is. Értékes közösségként jellemezte az
ra pályáztak a BM-nél, melyből tornaszoba lenne ki- egyesületet, több lett, jobb lett tőle a falu – és maalakítva. Nő a gyerekek száma, ezért bölcsőde építé- guk is többé, jobbá váltak az évek során a végzett
sére is pályáztak 65 millió Ft-ért. A Vasút utca foly- munka, a rendezvények adta élmények, az ezek kiA hangulatot tombola (főnyereménye a torta) és a Ferenc duó fokozta
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Legkésőbb három év múlva veletek ugyanitt
váltotta érzelmek eredményeként. Régi céljuk, hogy
Csapodi tükör címmel szülessen egy könyv, ami bemutatja a falu történelmét, néphagyományait, környezeti értékeit és szépségeit, valamint mai társadalmának életét. Ez most elérhető közelségbe került. A
falu lakói az önkormányzat által nyert pályázati
pénzből juthatnak majd a könyvhöz, az elszármazottak, a falu barátai pedig előfizethetnek arra.
Elmondta, jó lenne a helytörténeti gyűjteménynek új helyet találni, esetleg egy régi parasztházat
megvásárolni, felújítani, ahol lehetőség nyílna a gyűjtemény bővítésére, igényesebb bemutatására. Jó lenne felújítani, megmenteni az utókornak a plébániát,
ami a falu egyik legrégibb épülete. Meg kellene menteni a pusztulástól a régi tűzoltófecskendőt, méltó
tároló helyet kialakítani annak. Célszerű lenne egy
fedett pavilont létesíteni színpaddal a rendezvények
megtartásához a faluház mögött. Felajánlotta, ha
ezekben az ügyekben önkormányzati elhatározások
születnek – szóval és tettel, lehetőségeik szerint
pénzzel –, támogatni fogják azok megvalósítását.
A tájékoztatók után a délelőtti versenyek eredményhirdetése, majd a Fertőszentmiklósért Egyesület férfi dalköre és a vitnyédi Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület néptáncosainak műsora
következett. A fellépők nagy sikert arattak, a közönség szűnni nem akaró tapssal díjazta a produkciókat.
Az ünnepi gyűlés és műsor után a faluház mögött
veteránjármű-kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, beszélgethettek a járművek kiállítóival, tulajdonosaival. Kísérő programként délután is lehetett
lovaskocsikázni, a gyerekeknek légvár nyújtott hancúrozási lehetőséget. A faluház mögötti rendezvény-

sátorban vacsorával vendégelték meg a résztvevőket.
Többen süteményeket sütöttek és ajánlottak fel, így
a Fücsök Attila által készített kiváló vacsora után
még desszerttel is kedveskedni tudtak a résztvevőknek. Akiket ezért illet köszönet: Kámán Judit (Csapod), Kiss Péterné Katona Emília (Fertőszentmiklós), Nagy Jánosné (Csapod), Peszlen Tiborné Tímea
(Csapod), Horváth Zoltánné Csilla (Csapod), Horváth Angéla (Csapod), Orbánné Lőrincz Erzsébet
(Csapod), Kocsis Jánosné Horváth Irén (Sopron), Simon Jánosné Panni (Sopron), Nagyné Dósai Lívia
(Győr), Kovács Lajosné (Csapod), Bella Józsefné
(Csapod), Bertalanfy Miklósné Varga Mária (Fertőd), Vargáné Pilsits Márta (Csapod), Németh Pálné
(Csapod), Tóth Istvánné Kámán Klára (Sopron), Kocsis Miklósné (Sopron), Kovács Kálmán (Sopron),
Markó Istvánné (Csapod), Kocsis Sándorné (Csapod), Horváthné Gazder Gyöngyi (Győr), Bognár
Jánosné Kovács Mária (Sopron). A rendezvénysátorban lehetőség nyílt sok-sok beszélgetésre, újra ismerkedésre, hiszen voltak olyanok, akik 30-40 éve
nem látták egymást, és most feleleveníthették a régi
élményeket, barátságokat, és felújíthatták azokat.
Újra útjára indították a szervezők az üzenőfüzetet, melybe a résztvevők beírhatták véleményüket.
Az izgalmakat tombola fokozta még sok-sok nyereménnyel, a jókedvet pedig a Ferenc duó (Kovács Ferenc és Varga Ferenc) hangulatos zeneszolgáltatása.
A rendezvény, mely minden elemében azt is bizonyította, hogy sokan szeretik Csapodot, az éjszakába nyúlóan ért véget. Többen fogalmazták meg az
igényt: legkésőbb három év múlva veletek ugyanitt!
Szerkesztőbizottság
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Emlékezni jó
Mint a lányok általában, én is mindig nagyon apás
voltam. Volt köztünk valami hallgatólagos cinkosság, véd- és dacszövetség. Nagyon büszke voltam,
ha ismerősök megjegyezték: „tiszta apád vagy”.
Olyankor kihúztam magamat, hogy igen: Kámán vagyok! Vagyis Harangozó! Néha Kongatós! A családra a melléknév apai nagyapám foglalkozása miatt ragadt rá, ő volt a faluban a harangozó. A nagyapám,
Kámán Sándor.

Nagyszüleim az 50. házassági évfordulójukon
hét gyermekükkel
Gyerekkoromból sok emléket nem őrzök róla,
mivel mi voltunk az „otthonlakók”, a többi unokatestvérem (kettő kivételével) Sopronban lakott, így
ők voltak a nagyszülő-látogatók. Később, amikor
hozzánk költöztek Sopronba, közelebb kerültünk
egymáshoz. Hála egyik unokatestvéremnek, 1981ben magnóra vette a nagyszülőkkel folytatott beszélgetést, amelyben elmesélték az 1920-as évekbeli életüket. Nagyapámék öten voltak testvérek. Hat elemit végzett el, erről bizonyítványt nem kapott, csak
annak állította ki a főtanító az igazolást, aki továbbtanult és szüksége volt rá. A nagyapám már ötödik
osztályos korától dolgozott a szünetekben. Állatokat
gondozott vidéken úgy, hogy nem is tudott hazamenni. Az istállóban aludt a tehenekkel és a patkányokkal. Elmondása szerint annyi volt a patkány,
hogy az ingét lerágták róla éjszaka. Huszonegy éves
korában, 1911-ben behívták katonának Pozsonyba.
Az I. világháborúban kétszer sebesült meg, orosz
fogságba került, ahonnan 1919-ben tért haza. Kapott ugyan kárpótlásul pénzt, de amikor abból disznót akart vásárolni, kiderült, hogy semmit sem ér.

Ezután a petőházi cukorgyár építkezésén dolgozott,
ahol 17 zsák cukor (nem a mai finom tisztított, hanem fekete) volt a fizetség, ami abban az időben nagyon nagy értéknek számított. Ezután Csapodon lett
a Keszler pap mellett a mindenes. Parádés kocsis,
földművelő és harangozó. A reggeli harangot mindig ő húzta, de a napközben már a nagymamának és
a gyerekeknek kellett kongatni. Neki ott voltak a saját és az egyházi földek, az állatok. Minden szombaton teázni vitte Röjtökre Keszler atyát a püspök
úrhoz. Az egyházi adóból 1 véka gabona járt neki,
ami akkor nagy segítség volt a családnak.
A nagyapám, akire mindig úgy gondolok, mint
egy tiszteletet parancsoló, határozott, tekintélyes
emberre. Akinek a szava „szentírás” volt a gyerekei
előtt. Ha azt mondta, hogy szombaton munka van
otthon, mindegyikük ment haza Csapodra. Nem lehetett semmi kifogás! A nagyapám összetartotta a
családot, amikor Sopronban laktak. Minden vasárnap minden gyerekük meglátogatta őket, férjestülfeleségestül-gyerekestül. És azok a Sándor napi köszöntők! Olyan volt, mint egy kisebb lakodalom. 3040 ember jött össze, a felnőttek és mi unokatestvérek külön szobában. Néha átmentünk hallgatózni,
mit mesélnek a régi időkről.
A nagyapámat soha nem láttam szandálban és
félcipőben. Csak csizmát és bakancsot viselt, és posztó papucsot. Fején az elmaradhatatlan sapka, derekára kötve a kötény, szép fehér volt a haja és a bajsza. Ő hangosan hallgatta a Szabad Európa Rádió
híreit (50 méterre a Pártháztól), utána a Kossuth rádiót, mondván, hogy a kettőből jön ki az igazság. Sokat üldögélt az udvaron, és boldogan, büszkén figyelte a gyerekeimet, akik ott játszottak. Mindennap kisétált a Deák térre a haverokhoz egy jót beszélgetni.
Amikor megtudta, hogy egyik legénykori barátja 84
évesen elhunyt, közölte, hogy: „Szegény! A legszebb
férfikorban kellett meghalni neki.”
Nagypapámat csak egyszer hallottam sírni. Nem
akkor, mikor meghalt legfiatalabb gyereke, Annuska, hanem akkor, amikor megtudta, hogy szanálják
az Erzsébet utcai házat és költözni kell. A nagyapám
99 éves korában hunyt el. Nagyon drukkoltunk, hogy
a 100. életévet megélje, a sors azonban másképp rendezte. Nagyon szép, tartalmas élete volt.
A nagymamám Kovács Borbála (Nömös Barizs)
volt. Mindig annak a kicsi, törékeny, fejkendős, csendes asszonynak a képe van előttem. Soha nem lát-
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tom magam előtt, annyira hasonlít a
Dédire.
A hét gyerek közül már csak Katus
néném él. Mindannyian Sopronban
laktak, nagyon szoros volt a kapcsolat
közöttük. Emlékszem, hogy a vasárnapi program gyerekkorunkban a nagybácsi, nagynéni látogatás volt, aminek
az akkori eszemmel nem nagyon örültem, szívesebben mentem volna a barátnőimmel. A névnapokat is mindig
együtt ünnepelte a család, ahol remek
volt a hangulat. Emlékezetesek a nagy
Nagyszüleim a 60. házassági évfordulójukon hét gyermekükkel nótázások, a viccmesélések, egymás
ugratása. A hét gyerek közül Jancsi bátam világos ruhában és kendő nélkül még nyáron tyám a vasúton dolgozott, apukám asztalos lett, Tóni
sem. Akinek a pusztakalácsa és a kukoricaprószája bátyám a kőműves szakmát tanulta ki, később ő is a
verhetetlen volt. Aki a környezetében mindig tiszta- vasúton vállalt munkát. A „lányok” is megtalálták
ságot és rendet tartott. Aki egész életét a családjá- helyüket az életben mind a munkahelyen, mind a
nak szentelte. Aki félévi ismeretség után férjhez házasságban.
ment a csinos, feketehajú Kámán Sándorhoz. Hét
Tizenhárman voltunk unokatestvérek, sajnos ketgyereket szült: János 1921-ben, drága édesapám Sán- ten már nem élnek. Sokszor eszembe jut, hogy a régi
dor 1923-ban, Rozália 1927-ben, Katalin 1928-ban, családi összejöveteleknek mekkora értékük volt. Ami
Antal 1930-ban, Mária 1931-ben, Anna 1936-ban akkor kötelességnek tűnt, ma nagyon hiányzik. Szétszülettek. A szülések után két héttel már ment ka- szóródtunk az ország területén, sokszor évekig nem
pálni, hiszen ott voltak a földek, amit művelni kel- látjuk egymást, még azok sem, akik egy városban éllett. Ilyenkor az anyósék, vagy az udvarban lakók vi- nek. Csak temetéseken találkozunk, néhány udvarigyáztak rájuk, bár elmondása szerint nagyon jó, szó- as szó, és már mindenki megy a saját dolgára. A mi
fogadó gyerekek voltak. Nagyon büszke volt, hogy gyerekeink nem is ismerik egymást, ami nem az ő
az általános iskolában és a felnőtt életükben is mind- hibájuk, hanem a miénk. Igaz – ahogy mondják –
egyik helyt állt.
megváltozott a világ, de a család fontossága nem.
Nagymamát (is) nagyon szerették a gyerekei. Ilyenkor lenne jó egy öreg „Harangozó” Sanyi, aki
Nem volt az a babusgató szülő és nagyszülő, de tud- ránk parancsol, hogy vasárnap mindenki jöjjön haza!
ták, tudtuk, hogy mennyi nehézségen ment kereszTóth Istvánné, Sopron
tül, így idősebb korában megpróbáltuk
kárpótolni mindenért. Amikor a Rózsa
utcában laktak és
mentem hozzájuk a
három gyerekemmel,
látszott rajta, rajtuk,
hogy milyen örömet
szerzek ezzel nekik.
Még most is hallom:
„Na, meggyüttetek?”
Nagymamám 87 évesen, hosszú betegség
után hunyt el. Ha
Barbara lányomra
nézek, mindig őt láCsaládi csoportkép nagyszüleim 60. házassági évfordulóján
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Fedezzük fel szülőföldünket!
A Csapod-barátok Egyesülete idén június 15-én immár harmadszor hívta túrára a vállalkozó kedvűeket. Ezekben a napokban kánikula tombolt, legmelegebbnek éppen a túra napját jósolta a meteorológia. Néhányan ezért megváltoztatták szándékukat,
és inkább otthon maradtak, vagy hűvösbe húzódva
vészelték át a nagy meleget. (A túrán negyvenöten
vettek részt.) Bizony a klímaváltozás egyértelmű jeleit tapasztalhatjuk. A hatvanas években a 30 fok
csúcsnak számított, manapság nem ritka a 34-35 fok,
a csúcs mostanság a 37 fok körül mozog. A tudósok
többsége ma már egyetért abban, hogy e helyzet kialakulásában az emberi tevékenységnek szerepe van,
sürgősen változtatni kellene, mert veszélyben a föld.
Az egyes ember is tehet, nem is keveset, ha tudatosabban él, okosabban fogyaszt, nem szennyez, és vigyáz környezetére.
A túrázók a futballpályán gyülekeztek. Tíz órakor
Németh Sándor, a szervezőbizottság tagja köszöntötte őket, majd Nagy Imre, az egyesület elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A bevezetőben köszönetet
mondott a Csapod Sport Club Egyesületnek, hogy
bázisként a pályát, a sportöltözőt rendelkezésükre
bocsátotta. Emlékeztetett a túra céljára: felfedezni
Csapod és környezetének értékeit és szépségeit, erősíteni a falu szeretetét, az összetartozás érzését. Majd
így folytatta: „A készülő Csapodi tükör című könyvben a Csapod napjainkban fejezet bevezető mondataiban a következőket írtam. Az eltelt évszázadok, a
történelem viharai vagy éppen békés időszakai során
sokat változott a település. Az itt élő emberek képesek voltak mindenkor alkalmazkodni, és maguk is
formálni a változásokat. Talán e keservesen szép történelmi örökségnek köszönhető, hogy csapodinak

lenni egy életérzés. Sokan vannak, akiket az élet elszólított innen, de a csapodiságot magukkal vitték,
megtartották és annak szellemében élik az életüket.
Szintén sokan vannak, akik ideköltöztek, és addigi
beállítódásukat megváltoztatta, felülírta, jótékonyan
kiegészítette ez az életérzés. A csapodi zsigereiben
hordja a történelmi tapasztalatot: keményen, kitartóan küzdeni, dolgozni kell azért, hogy az ember vigye valamire az életben. Tudják magukról, hogy legalább ugyanannyit érnek, mint mások, sőt talán egy
kicsivel többet, éppen elszántságuk, kitartásuk, a célok elérésébe vetett makacs hitük miatt. A csapodi
nem akarja embertársát eltaposni, az összefogás
kényszerét és lehetőségét képes felismerni, ezt az öszszefogást megteremteni és jó érzéssel, szeretettel
megélni. Sok szép példája van ennek napjainkban is,
miközben persze bőven vannak, akik visszasírják a
Szukhentrunk Imrét hallgatják a túrázók
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nemesnyártól
a bükkfáig terjed, tehát a teljes magyarországi fafaj jelen
van abban.
Csapod környéke természetesen
a
csertölgy és az
akác hazája. A
tarvágások helyére azonnal
A repülőhadnagy emlékkeresztjénél
újat ültetnek,
»régi szép időket«, amikor szerintük még nagyobb főleg makkal. A vaddisznó erre nagy veszélyt jelent,
volt az egymás iránti figyelem, a közösségi élet érté- az első két évben nagyon kell védeni az új telepítést.
keinek tisztelete és becsülete. Mindig minden válto- A területen sok a vaddisznó, évente mintegy kétszázik, egyedül a változás állandó. E változások közepet- zat lőnek ki. Szarvasból és őzből száz-száz db-ot, bite is hisszük, tapasztaljuk, hogy a csapodiak öröksé- kából negyvenet, dámszarvast tíz-tizenkét db-ot lőgük lényegét őrzik, tisztelik és élik. Azt kívánom, nek, lövetnek. Előfordul róka és aranysakál is az elhogy ennek az örökségnek a megtartásához, megbe- ejtett vadak között.
csüléséhez járuljon hozzá a mai túra is!”
A túrázók felkeresték az itt, a Szobavölgyben
A megnyitó után Szukhentrunk Imre, az egyesü- 1939. február 28-án a nagy ködben lezuhant egri Mélet elnökségének tagja, a kapuvári erdészet dolgozó- száros Géza repülőhadnagy emlékkeresztjét, és eljának vezetésével irányt vettek a túrázók a Szoba helyezték az emlékezés virágait. Ezt követően viszvölgybe, újabb nevén a Daraberdőbe. Voltak, akik szatértek a sportpályára, ahol finom ebéd várta őket,
Horváth Zoltán jóvoltából idén is lovas kocsira ül- melyet Fücsök Attila készített. A túrán részt vett
hettek, hogy ilyen módon részesei legyenek a jó han- Szántó Zsolt alpolgármester és felesége, Szántó Adgulatnak, az erdőjárásnak. Az oda-vissza mintegy rienn, Belláné Kocsis Klára önkormányzati képvisekétórás séta során a túravezető hasznos informáci- lő, látogatásával megtisztelte a túrázókat Kocsis
ókkal szolgált az erdő élővilágáról, benne a gombák- László polgármester is. Az ebédet kötetlen beszélról, a növényekről és az állatokról, a vadászati ered- getés, jó hangulatú nótázás követte. Idén is többen
ményekről. Elmondta, hogy erdőgazdaságuk 34.500 megfogalmazták a köszönetet és a kérést: máskor is
hektár erdőt kezel, négy erdészetből (és a központ- hívja őket az egyesület ilyen jó hangulatú rendezvéból) áll, ebből az egyik a kapuvári. Fakitermelésük a nyekre!
Jó volt a hangulat
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Pedagógusok Csapodon
Vass Antalné Riba Ilona
Minden kezdet nehéz! Mennyire igaz ez a mondat
az élet minden területére. Egy cikk megírása, egy új
munkahely, vagy az iskolakezdés. De ha van valaki,
aki átsegít a kezdeti nehézségeken, akkor már sokkal könnyebben vesszük az akadályokat és szebbnek
látjuk a kialakult helyzetet. Azok a nebulók, akik az
1950-es évek második felében kezdték Csapodon az
írás-olvasás tanulását, a mai napig szívesen emlékeznek vissza a tanítónénire. Ő volt Riba Ilus néni. Kezdők voltak a tanulók, és pályakezdő volt Ilus néni is.
Jól ismerte a falusi életet, így könnyebben szót értett
a gyerekekkel.
Riba Ilona Pusztacsaládon született 1936. november 1-jén. Szülei földművesek, parasztemberek volTanítványaival
tak. Négy testvére volt: János, Anna, Mária, Irma.
Az általános iskolát Pusztacsaládon végezte, majd
1964. február 1-jén született lánya, Katalin, aki1955-ben érettségizett, 1956. július 7-én pedig – egy nek 1989-ben hármas ikrei születtek: Dóra, Judit és
év gyakorlatot követően – tanítónői oklevelet szer- Veronika. Azért, hogy aktívan tudjon a család segítzett a Soproni Állami Tanítóképzőben. (A csapodi ségére lenni, 54 évesen kérte a kedvezményes nyugBella Hedvig szintén ekkor végzett itt. A tanítókép- díjazását. Később még vállalt néhány órás munkát,
zőben kezdődött életfogytig tartó barátságuk.) Ez- de főleg az unokái nevelésében való segítség töltötután került Csapodra. Megkövetelte a fegyelmet, de te ki az éveit.
minden szavából, mozdulatából áradt a szeretet, a
Férje 1995-ben elhunyt, életét ezután még inkább
kedvesség. Diákjai – kis korúk ellenére – érezték, a családjának szentelte. Szabad idejében nagyon szíhogy neki ez tényleg a hivatást jelenti, nagyon sze- vesen kertészkedett, ezzel is segítve a családot. Az
reti a gyerekeket, mint ahogy ők is nagyon szerették unokáknak mindig volt friss zöldség, gyümölcs, a
a „kistanítónénit”.
Nagyi által készített sütemény.
Csapod után Fertődön,
S mivel a szomszédban laktak,
majd Mexikópusztán tanított
elég volt átmenni a kiskapun a
az általános iskolában. A vidéfinom falatokért.
ki életnek Vass Antal vasúti főNagy örömére részese lehetiszttel 1963. február 23-án
tett unokái diplomaátvételének
kötött házassága vetett véget,
és doktorrá avatásának: Judit
Sopronba költözött. A Halász
gyógytornász, Dóra orvos, Veutcai iskolában kapott napköronika pedig jogász lett. Dóra
zis nevelői állást. Később a
2015. szeptemberében tartott
Belvárosi Általános Iskolában
esküvőjén még részt tudott
(Orsolya téri iskola) dolgozott
venni. 2015. októberében
felsős napközis nevelőként, de
együtt ünnepelte volt osztálynapközis szakfelügyelőként is
társaival a 60 éves érettségi tatöbb évig tevékenykedett, belálkozót, bár egészségi állapota
járva a megyei iskoláit. Ezekekkor már erősen megromlott.
ben az években is példaértékű
2016. március 3-án hunyt el.
munkát végzett, aminek elisEgész életében ő volt a csameréseként megkapta a Kiválád motorja, összetartó ereje.
ló Pedagógus kitüntetést, meTestvéreivel, unokatestvéreivel
lyet a Parlamentben vett át.
1963-ban férjhez ment
naponta telefonon tartotta a
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Unokáival

Aranyoklevél a diplomaszerzésről
kapcsolatot. Az egykori tanítványaival is sokszor találkozott. Szinte mindannyiukat névről ismerte. Akik
a Kuruc dombon laktak, naponta találkozhattak vele.
Mindenkivel szót értett, megtalálta a közös hangot
a környéken lakókkal. Munkáját, emberi kapcsolatait, családi életét átjárta mélyen vallásos hite, amely
a nehéz időkben is segítette. Míg egészségi állapota
engedte, naponta ment
szentmisére. Ilus néni példaértékű pedagógusi pályája miatt választotta lánya, Kati is a tanítói hivatást. Jelenleg a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskolában dolgozik tanítóként.
Az iskolai évekről mindenkinek más az emléke.
Van, aki szívesen emlékezik az iskolapadban töltött

Vass Antalné a kerekesszékben
(mögötte Bella Hedvig)
időkre, és van, aki az egészet elfelejtené. Azok, akiket Ilus néni tanított, a mai napig szép emlékkel gondolnak vissza a csapodi alsó tagozatos évekre.
Tóth Istvánné, Sopron
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Vargánya Vigasság
A program a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 „Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és
Csapodon” tárgyú projekt keretében került megrendezésre, az idei év 3. támogatott rendezvényeként (a
Csapodi Retro Napok és a Hagyományőrző Varázstábor Gyermekeknek mellett). A programsorozat
helyszíne a Göbösi erdő és a Faluház udvara volt.
A csapodiak számára a gomba nagy kincs, többféle gombát ismernek és fogyasztanak. Szívesen járnak gombázni a környező erdőkbe, de legfőképpen
a vargányát keresik lelkesen, hiszen a vargányának
„titkos” lelőhelyei vannak, és erősen befolyásolja az
időjárás, hogy találunk-e vagy sem.
Egyébként néhány éve már ötletként felmerült
egy őszi gombás fesztivál szervezésének gondolata.
Vargánya Vigasság néven idén nagy izgalommal és
várakozással került megrendezésre. Ha a vargányáé
a főszerep, elengedhetetlen a gombaismeret, előfordulási helyeinek feltérképezése, továbbá vargányás
ételek készítése, esetleg „titkos” receptek cseréje. A
főzés mellé hagyományőrző programkínálatot is terveztünk.

Sokan ismerkedtek a gombákkal

húst kapott, amelyből különböző ételeket készítettek. Amikor elkészültek a finomabbnál finomabb
ételek, az érdeklődők, résztvevők elfogyasztották. A
főzőversenyt értékelte, a későbbiekben főzőbemutatót is tartott Buday Péter mesterszakács, aki nagy
örömmel és érdeklődéssel fogadta meghívásunkat.
Minden versenyző csapattal külön-külön megbeszélték az ételek készítését. Az első három csapat kupát
kapott, és természetesen mindenki oklevelet, illetve
egy üveg bort. A főzőbemutatón több mint húszféle
ételt készített a séf úr, és különböző konyhai-technikai trükköket is ismertetett.
A programsorozat részletezve
A délután legmozgalmasabb részében hagyo9.30-tól gombaismereti túrára indultak lovas fogat- mányőrző lovas- és fegyverbemutatón vettek részt
tal a vendégek, a Göbösi erdőben Kóródi Sándor az érdeklődők, melyet a Nyugati Vármegye Vitézlő
erdészeti igazgató vezette a túrát, amelynek során Rendje Hagyományőrző Lovas Egyesület tartott. A
többféle gombát is gyűjtöttek és határoztak meg a lovas rohamot követően a legbátrabb kicsik és narésztvevők.
gyok kipróbálhatták a fegyvereket, sőt lovaglásra is
10 órától indult a főzőverseny, 9 csapat mérte ösz- volt lehetőség.
sze a tudását a délelőtt során. Minden csapat 2 kg
A nap folyamán több kézműves foglalkozáson vehettek részt a programra látogaA gombaismereti túrát
Sikeres gombagyűjtés
tók, úgy mint kosárfonás, szapKóródi Sándor vezette
pan készítés vagy karkötő és koszorú készítés. Több kistermelőt
és kirakodót is hívtunk rendezvényünkre.
A nap zárásaként citera zenével kedveskedtek a fertőszentmiklósi Kenderkóc citera és
énekkar tagjai, amelyben helyi
gyermekek is zenélnek. Külön
öröm volt számunkra, hogy a kenyeri Rábamenti Citerazenekar
elfogadta a meghívásunkat, és jóhangulatú koncertjükkel zárhattuk a szép, tartalmas és izgalmas
programsorozatot.
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Konzultáció a mesterszakáccsal

A séf konyhai-technikai trükköket is bemutatott

Képek a lovasbemutatóról

Nagyszerű élményt nyújtott a Vargánya Vigasság
az itt élőknek, vendégeiknek és a faluba látogató érdeklődőknek. A szóbeli visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy ez a kezdő rendezvény elérte a
célját, és várják a következő évi folytatást. A rendezvény megszervezése természetesen sok-sok odafigyelést, energiát követelt a szervezők és az önkéntes

segítők részéről, ezúton szeretném elismerésemet és
köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki valamilyen
formában részt vett a kivitelezésben (a „papírmunkáktól” az utolsó szalmaszál eltakarításáig). Gratulálok, és jövőre várjuk az ötleteket, segítőket!
Kiss Andrea
helyi közösségfejlesztő, Csapod

A Rábamenti Citerazenekar
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A csapodi helytörténeti gyűjteményről
Az újságunk 2019. évi 1. számában megjelent A tájházakról című cikk második részének szánom ezt az
írásomat. Figyelemfelkeltőnek, összefogásra buzdítónak, egyben ismeretterjesztőnek azok számára,
akiknek nincsenek ismereteik a csapodi gyűjteményről. Függetlenül attól, hogy a gyűjtemény jelenleg
nyilvánosan nem látogatható, alkalmanként kell időpontot egyeztetni a megtekintésére, mégis büszkék
lehetünk rá, mert az a tájházak országos listájában
is szerepel. A gyűjtemény így is nagyon értékesnek
mondható. Ugyan az országos listában tájházként
szerepel, valójában inkább helytörténeti gyűjteménynek (lokálpatrióta túlzással akár falumúzeumnak)
nevezhető.
Köztudott, hogy a helyi eredményeket mindig
csak a múlt minél alaposabb ismeretében lehet jól
értékelni. Tehát érdemes ezzel a témával is foglalkozni. Feltételezem, hogy több kistelepülés vezetője
örülne, ha ilyen gyűjteményük lenne.
A gyűjtemény a plébánia épületében található. Ez
az épület 100 évnél régebben épített téglaház. A tetőzetén kívülről is jól látható, hogy állapota a nyilvános látogatások lebonyolítására jelenleg nem alkalmas, általános felújításra szorulna. Az épület nagyon szerencsés helyen, a falu központjában, a templom mellett található. A mellékelt fotókkal próbálom
érzékeltetni annak jelenlegi környezetét. Véleményem szerint az épület – megfelelő felújítását, korszerűsítését követően – alkalmas lenne arra, hogy
nyitott intézményként működjön. Ezt a megjegyzést
azután teszem, hogy több mint 15 tájházat, falumúzeumot megtekintettem az országban. A plébániánkon lévő, a paraszti háztartásokból megmentett búA plébánia épülete, benne a gyűjtemény

A kovácsoltvas kapu
torok, az egyházi és egyéb zászlók, a szentmiséken
a plébánosok által használt egykori miseruhák, egyéb
tárgyak, dokumentumok felbecsülhetetlen értéket
képviselnek. Egy szépen rendbe tett épület, benne a
gyűjtemény ékszerdoboza lenne a falunak.
Az udvarra egy nagyon szép és különleges kovácsoltvas kapun lehet belépni. Ilyen gondosan kidolgozott kaput környékünkön csak nagyon ritkán lehet látni. Az udvaron a kúton kívül elég rossz állapotban lévő régi eszközök láthatók. Ezek közül legfeltűnőbb az a tűzoltó fecskendő, melyet emlékezetem szerint az 1950-es évek elején-közepén a falu
önkéntes tűzoltói eseti tüzek oltására használtak. Ha
valaki olvasta Nagy István Rábaközi emlékművek I.
II. c. könyvét, az tudja, hogy a szomszédos falvak közül 11 helyen renováltatták a régi tűzoltó fecskendőjüket, s azt megbecsült emlékként központi heMég menthető lenne a kút is
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A térkép az erdők nevével

Miseruhák

lyen állították ki, a legtöbb helyen tetőt is húztak fölé,
hogy megóvják az időjárás viszontagságaitól. Az udvar olyan tágas, hogy alkalmas lenne szabadtéri kiállítóhelynek, illetve akár néhányszor tíz fő befogadására alkalmas közösségi építmény is elférne rajta.
Több faluban egykori pajtából hoztak létre, építettek
fel ilyen objektumot.
A gyűjteményre visszatérve, abban megtalálhatók a falu lakói által az elmúlt évszázadban használt berendezési tárgyak, közülük több tetszetős
állapotban, eszmeileg nagy értéket képviselnek.
Megtalálható itt Katona Imre Csapod – Falu a történelem sodrában című könyve, a Csapod-barátok
Egyesülete és a Tarr István Egyesület által kiadott
újságok minden száma. Különleges értéknek tar-

tom a ma is működőképes cserépkályhát. A folyosón látható az a térkép, melyen a falut körbe ölelő
erdők neveit ismerhetjük meg. E nevek a messzi
múltban gyökereznek, a névadásban minden bizonnyal a falu egykori lakóinak is szerepe volt (pl.
Rókalik, Gálic, Daraberdő). Különlegesnek mondható a kő-és ásványgyűjtemény, mely helyi felajánlásként került ide.
A ház egyik helyiségében látható a miseruha gyűjtemény, melyhez hasonlót egyetlen tájházban sem
láttam. Egészen biztosan eszmeileg nagyon értékes.
Ugyancsak nagyon különleges az 1950-es, 60-as
években még használt egykori gyóntatószék. Mindezek fontos relikviái a katolikus vallásnak, egyben
utalnak a csapodiak közismert vallásosságára.

Szekrények

Cserépkályha

Gyóntatószék
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zi személyekkel a falu érdekében találni. Kedvező döntést,
megállapodást követően sikeres pályázattal a teljes felújítás
megvalósulhatna. Ismerve,
hogy megyénkben gyakori a
néhányszor 10 millió forintos
pénzösszegek elnyerése, egy
jól megírt pályázattal a siker
nagy valószínűséggel nem marad el. Gondolni kell persze a
felújítás utáni üzemeltetésre
is, mely ugyancsak komoly,
összehangolt tevékenységet
feltételez. Az országban jelenleg működő tájházak egy része
térítésmentesen, mások jelképes belépődíjért látogathatók.
Ugyanakkor mindkét esetben
Férfi paraszti viselet
Női paraszti viselet
több helyen alkalmazzák a
A gyűjteményt megszemlélve azonnal felmerül, gyűjtőládás adománygyűjtést, hogy jó szándékból
milyen célszerű lenne azt közkinccsé tenni, megte- ki-ki lehetősége szerint támogassa az adott helyet.
remteni annak a lehetőségét, hogy minél többen Jó esetben a bevétel fedezi a gyűjteményt felügyelő,
megnézhessék. Bizakodással tölt el a konzultáció, gondozó személy díjazását, esetleg az üzemeltetés
melyet a cikk írása közben Kocsis László ismételten költségeinek egy részét.
megválasztott polgármester úrral folytattam. ElA gyűjtemény még teljesebbé tételében a falu lamondta, pontosan ismerik a Magyar Falu Progra- kossága, civil szervezetei is segítséget nyújthatnának
mot, melyben a helyi identitás és a vallási közössé- (még hiányzó ingóságok, régi munkaeszközök felgek fejlesztésének céljai is szerepelnek. A plébánia kutatása, begyűjtése). A Csapodon használt régi
épülete egyházi tulajdonban van. Folyamatosan fi- munkaeszközökből, tárgyakból álló, mintegy 60-70
gyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, s ked- db-os gyűjteményemből – ha látom annak értelmét
vező esetben azzal élni fognak. Tisztában vannak a – magam is adományozni fogok.
gyűjtemény értékes jellegével, és azzal, hogy kölcsöEzúton is külön megköszönöm Horváth Lajos
nösen előnyös megoldást kellene az illetékes egyhá- csapodi kántor úrnak azt a nagyon alapos és szakszerű tárlatvezetést, melyet tájházunk megtekintése
Egyházi zászlók
során nekem tartott. Elkötelezettsége a teljes felújítás iránt nyilvánvaló volt. Egyetértettünk abban,
hogy nagyon jó lenne, ha a remélt felújítás-restaurálás az eredeti állapot minél jobb megőrzésére törekedne. Fontos lenne, hogy ez irányelvként legyen
figyelembe véve. A belső terek berendezéseinek egy
része saját családja köréből származik, egyben példa értékű lehet a későbbi adományozók számára. Dicséretes a tevékenysége, mellyel hozzájárult a mai
gyűjtemény létrehozásához, napi gondozásához.
Bízom benne, hogy a közeljövőben sikerül ezt a
nem kis feladatot megoldani, a plébánia épületét felújítani, és a muzeális értékűnek is nevezhető tárgyakat új helyükön elhelyezni. Ha így lesz, arról újságunkban részletesen tudósítani fogunk.
Csiszár Jenő, Sopron
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Pro patria Csapod 2019
Hagyomány már, hogy a Csapod-barátok Egyesületének elnöksége minden évben köszönti és megünnepli az egyesület szervezésében és általában a faluért példamutató önkéntes munkát végzőket és az
egyesületet támogatókat. Megköszönik ilyenkor a
munkát, a támogatást. Idén október 26-án, a faluház
nagytermébe várták ünnepségre a meghívottakat,
akiket a Himnusz hangjai után Nagy Imre, az egyesület elnöke köszöntött.

Nagy Imre egyesületi elnök
köszöntötte a résztvevőket
Külön köszöntötte Kocsis László polgármester
urat, akinek gratulált október 13-ai újraválasztásához, a megjelent önkormányzati képviselőket – Belláné Kocsis Klárát, Horváth Angélát és Horváth
Krisztinát –, akiknek szintén gratulált újraválasztásukhoz. (Mint ismeretes, Csapodon változatlan öszszetételben folytatja a munkát a képviselőtestület,
melynek tagja még Szántó Zsolt, akit a képviselőtestület alakuló ülésén újra alpolgármesternek választottak.) Köszöntötte továbbá Markó Istvánt, az egy-

házközség elnökét, Németh Lászlót, a Csapod Sport
Club elnökét, Bella Ernőnét, a Tarr István Egyesület elnökét, valamint Horváth Jánost, a Csapod-barátok Egyesületének tiszteletbeli elnökét.
Az ünnepség elnökségében azok foglaltak helyet,
akiknek legnagyobb volt a szerepük abban, hogy az
elmúlt évben a különböző rendezvényeket sikeresen
készítették elő és bonyolították le. Ők ott voltak a
túrát, a Kavics Kupát, a Szeretlek, Csapod! rendezvényt szervező bizottságokban. Munkájukat ilyen
módon is el akarta ismerni az egyesület vezetése, az
erkölcsi megbecsülést irányukba kifejezni. Nagy
Imre megköszönte nekik a sok munkát, és őket is
külön köszöntötte: Bella Józsefnét, Kovács Lajosnét, Németh Nikolettát, Peszlen Tibornét, Fücsök
Attilát, Kovács Ferencet, Nagy Imrét (James),
Nagy Istvánt, Nagy Józsefet, Németh Sándort, Orbán Lászlót, Peszlen Tibort, Varga Ferencet és távollétükben Szukhentrunk Imrét, Varga Sándort, aki
a közelmúltban műtéten esett át, így ma nem tudott
az ünnepségen részt venni.
Elmonda az elnök, hogy meghívta az ünnepségre Steiner Tibort és feleségét Pintér Hajnalkát. Ők
nemrég költöztek Csapodra, a közelmúltban kérték
felvételüket az egyesületbe. Kifejezte reményét, hogy
a mai ünnepi hangulat, az itt tapasztaltak megerősítik bennük a meggyőződést: jól döntöttek, hogy hozzájuk csatlakoznak. Meghívást kaptak azok is, akik
korábban erkölcsi elismerésben részesültek az egyesülettől, hogy ez az egyre bővülő tábor – ezen együttlét hatásaként is – lélekben, faluszeretetben tovább
erősödjön. Akik 2017-ben és 2018-ban díszoklevelet kaptak példás munkájukért: Bella Ernő és Bella
Ernőné, Varga Sándor, Németh Nikoletta, Varga
Ferenc és Varga Ferencné, Kocsisné Sebestyén Má-
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Az ünnepség résztvevői
ria, Németh Sándor és Németh Sándorné továbbá ifj. Németh Sándor, Nagy András, Nagy Andrásné, Cseh Jánosné, Metzgerné Pallag Eszter.
Beszédét Nagy Imre így folytatta: „A Csapod-barátok Egyesülete már puszta létezésével is üzen az
itt élőknek, az elszármazottaknak és tágabb értelemben a társadalomnak. Üzenetünk lényege, hogy:
- Csapod él, büszke történelmére, katolikus vallására, templomára, az egyéb épített értékeire, természeti környezetére, helyi hagyományaira, mindenre, amit az elődök létrehoztak, ránk hagyományoztak.
- A csapodiak nyitottak a világra, helytállnak a mai
követelmények között, képesek alkalmazkodni a változásokhoz és maguk is alakítói e változásoknak.
- A csapodiak szeretik hazájukat, falujukat, befogadják az ide költözőket, számon tartják és becsülik
az elszármazottakat. Az innen indultak előtt is nyitva áll a falu, várja őket fontos eseményeire, rendezvényeire, kíváncsi véleményükre, javaslataikra, adott
esetben szívesen fogadja támogatásukat.
- Üzenjük továbbá, hogy nagy érték, az emberi
élet kiteljesedésének lehetősége részt venni a közösséget szolgáló munkákban, a különböző közösségek
életében.

Egyesületünk tevékenységével is ezeket az üzeneteket kívánja erősíteni napról-napra, évről-évre.
Szándékaink szerint e szellemiséget közvetíti újságunk is, amit évente két alkalommal adunk ki. A
szerkesztőbizottság tagjai, a rendszeres cikkírók mellett alkalmi szerzők segítenek tartalommal megtölteni egy-egy számot. E helyen is kérem, minél többen segítsenek bennünket írásokkal vagy ötletekkel,
hogy továbbra is értékes és érdekes olvasni valót tudjunk kézbe adni. Ebben nemcsak a tagokra, pártoló
tagokra számítunk, hanem mindenkire, aki szereti
Csapodot, akinek fontos, hogy a helyi vallási, szellemi, kulturális és tárgyi értékek megbecsültek legyenek és tovább gyarapodjanak. A legutóbbi két lapszámban a szerkesztőségi írások mellett Cseh Jánosné, Horváth József, Csiszár Jenő, Szukhentrunk Imre,
Németh Nikoletta, Locsmándiné Horváth Erzsébet,
Kovács Ferenc és Bella Ferenc írásai jelentek meg.
Köszönet nekik a munkájukért.
Bella Ferenctől, egyesületünk volt tagjától nem
kapunk már több cikket göbösi vadászélményeiről,
júliusban sajnos az örök vadászmezőkre költözött.
Szeretettel emlékezem rá, úgy vélem, hogy fordulatos, mesés, nagy szókincsről árulkodó írásai nemcsak élvezetes olvasmányt jelentettek, de a szülőföld

Bella Józsefné, Kocsis Miklósné, Orbánné Lőrincz Erzsébet átveszik a díszoklevelet
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szeretetéről, a természet adta
Nikolettának, Németh Sánkincseinkről, azok értékeiről,
dornak, Németh Sándornémegbecsülésük fontosságáról
nak, Orbán Lászlónak, Oris szóltak. Köszönöm, hogy
bánné Lőrincz Erzsébetnek,
mindezzel gazdagított benSzűcs Pálnak, Tóth Józsefnek,
nünket. Nyugodjon békében!”
Tóthné Horváth AlexandráEzt követően a falu, benne
nak, Varga Ferencnek, Varga
az egyesület rendezvényeiről
Sándornak. Idén már 3. alkaígy beszélt a szónok: „Egyesülommal rendeztük a Fedezletünk hagyományosan képvizük fel szülőföldünket! túselteti magát a község különrát. Most Szukhentrunk Imre
böző rendezvényein, értesítjük
vezetésével a Darab erdővel isazokról tagjainkat, javasolva,
merkedtünk, a Szobavölgyben
kérve a részvételüket. Idén küemlékeztünk az ott lezuhant
lönösen gazdag volt a kínálat,
és hősi halált halt Mészáros
köszönhetően a helyi identitás
Géza repülőhadnagyra. A
Orbánné Lőrincz Erzsébet,
és kohézió erősítésére az önnagy kánikula ellenére jó volt
Orbán László, Bella Józsefné,
kormányzat által nyert pályáa hangulat, sikeres a rendezKocsis Miklósné a kapott díszoklevéllel
zatnak is. A búcsúhoz kötődő
vény, melyért Bella Józsefnét,
falunap kiemelkedett a Piramis koncerttel, új ese- Fücsök Attilát, Horváth Istvánt, Horváth Zoltánt,
mény volt október 12-én a Vargánya Vigasság, mely Kocsis László polgármester urat, Kovács Ferencet,
szép számú résztvevővel zajlott, igazán jó hangula- Kovács Lajosnét, Nagy Imre falugondnokot, Nagytú, rangos rendezvény volt, érdemes a folytatásra. A né Dósai Líviát, Németh Sándort, Orbán Lászlót,
falunap keretében 7. alkalommal rendeztük meg a Szukhentrunk Imrét, Varga Ferencet, Varga Sándort,
Kavics Kupát, melyben egyesületünknek meghatá- Peszlen Tibort, Peszlen Tibornét illet köszönet. Aurozó szerepe volt idén is. Hét négyfős csapat ver- gusztus 31-én – három év elteltével – újra megrensenyzett, mellettük a kisgyerekek külön bizonyíthat- deztük az Itthon vagy! – Szeretlek, Csapod! renták ügyességüket. E helyről is köszönöm az előké- dezvényünket.”
szítés, a lebonyolítás érdekében végzett munkát, a
Nagy Imre megköszönte mindenkinek, hogy a
támogatást Bella Ernőnek, Bella Ernőnének, Bella MOL Alapítvány Helyi érték program pályázatának
Csabának, Bella Józsefnének, Kocsis László polgár- elnyerése érdekében szavazott a soproni MOL-kumester úrnak, Kocsis Miklósnénak és családjának, takon, melynek eredményeként Kapuvár városból a
Kocsisné Sebestyén Máriának, Kovács Lajosnénak, Gartáért Alapítványt és a fertőrákosi Kaszián EgyeMetzgerné Pallag Eszternek, Nagy Istvánnak, Nagy sületet sikerült megelőzni a csapodiaknak, innen elImre falugondnoknak, ifj. Nagy Tibornak, Németh származottaknak, melyre büszkék lehetünk. Itt is
Fogadás az ünnepeltek tiszteletére
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megköszönte Kocsis Miklósnénak és Németh Nikolettának, akik nagyon sokat tettek a győzelemért. Kiemelte még Orbánné Lőrincz Erzsébetet, aki akkor
a kórházban lévő férjét látogatva minden nap betért
a Kőfaragó téri benzinkútra, hogy újabb és újabb szavazattal járuljon hozzá a győzelemhez.
Köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette
a szervezőbizottság munkáját, a rendezvény lebonyolítását egy-egy részfeladat elvégzésével. Közéjük
tartozott Markó István egyházközségi elnök, aki jó
házigazda volt a templomkerti koszorúzáskor és a
templom átölelésekor, mely idén is meghitt eseménye volt a találkozónak. Megköszönte neki az elmondottakat, és azt, hogy szerepvállalásával is kifejezte
az egyházközség támogatását. Ifjabb Németh Sándornak a szép szavalatot, Németh Sándornénak, Belláné Kocsis Klárának, Varga Ferencnének, Kocsis
Miklósnénak, Horváthné Gazder Gyöngyinek a sütemények átvételét, tálcákra rendezését, a vacsorajegyek írását, Szigethy Veronikának és Horváth Viktóriának a tombolajegyek árusítását, a sorsolás lebonyolításának segítését, Horváth Vanesszának, Peszlen Adriánnak és Peszlen Alexnek a Most mutasd
meg! játékos próbáknál a közreműködést köszönte
meg. Megköszönte továbbá Horváth Zoltánnak a lovas kocsis falunézést, amit különösen a gyerekek, de
néhány felnőtt is nagyra értékelt, Major Ádámnak a
drónjával készített fotókat és videofelvételeket. Külön köszönetet mondott Lőrinc Béla és Kovács
György plébános uraknak, akik az alkalomhoz illő
lélekgondozó szentmisét celebrálták.
A méltató, köszönő szavak után így folytatta: „A
sok-sok támogatás, segítség nem volt hiába való. Elnökségünk értékelése szerint a rendezvény elérte
célját, jól szolgálta az alapszabályban foglaltakat. A
résztvevők is kiválóra értékelték a tartalmat, az egész
nap szellemiségét és a szervezést egyaránt, tetszett
nekik a műsor, vastapsot kapott a kapuvári fúvósze-

nekar, a fertőszentmiklósi férfi dalkör és a vitnyédi
táncegyüttes. Ha lesz hozzá erőnk, egészségünk akkor 3 év múlva újra találkozóra hívjuk az elszármazottakat és az itthon élőket, hogy együtt idézzék fel
a gyermekkor emlékeit, fedezzék fel újra a szülőföld
titkait és értékeit, éljék át együtt az itthonlét örömét,
a közösség erejét!”
Ezután azoknak a szervezeteknek, személyeknek
mondott köszönetet, akik kezdetektől, illetve akik
több éve támogatják az egyesületet. Megköszönte az
önkormányzatnak, személy szerint Kocsis László
polgármester úrnak a támogatást, amit működésükhöz, rendezvényeikhez kaptak, a civil szervezeteknek, így a Csapod Sport Club Egyesületnek és a Tarr
István Egyesületnek az együttműködést, a segítséget
a különböző feladatokban. Köszönetet mondott
Nagy András cégének, a Soproni Tervező Kft-nek és
Katona Imre soproni ácsmesternek, egykori általános iskolai osztálytársának a pénzügyi támogatásért,
amelyre évről-évre számíthattak, Bella Józsefné Jolánnak és fiának Csabának, továbbá Kocsis Miklósné Zsuzsának és családjának azt a sok segítséget, természetbeni juttatást, támogatást, amit tőlük kaptak.
Külön kiemelte még a Fücsök és Pontos Kkt-t, személy szerint Fücsök Attilát, aki szakács, italbeszerző, szállítási ügyintéző és még ki tudja mi minden
volt rendezvényeik bonyolítása során. Elkötelezettsége, szolgálatkészsége példaként szolgálhat mindannyiunknak, mondta. Megköszönte Göbösmajornak, személy szerint Kóródi Sándor nyugalmazott
igazgató úrnak és munkatársainak a munkájukhoz
évek óta nyújtott támogatást.
Köszönetet mondott az önkormányzati képviselők részéről az egyesület iránt megnyilvánult figyelemért, részvételükért egy-egy eseményükön. Hangsúlyozta, „… nagyon örülünk, ha eljönnek közénk,
fontosnak tartjuk, hogy a mi köreinkben is szerezzenek tapasztalatokat és olyan élményeket, amelye-
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ket hasznosítani tudnak a falut szolgáló tisztségük
ellátása során. Kapcsolatunk tovább fejlődhetne azáltal is, ha egyesületünk elnökségi ülésein részt venne az önkormányzat képviselője.”
Ezt követően arról beszélt az egyesületi elnök,
hogy 2016-ban alapították a Pro patria Csapod kitüntetést. Céljuk, hogy elismerjék és példaként állítsák mások elé azokat, akik hosszú időn keresztül sokat tettek a faluért. Horváth János tiszteletbeli elnökük, Simon János és Horváth Antal után idén a Szeretlek, Csapod! rendezvényen Kovács Lajosné vehette át a kitüntetést. Újólag szívből gratulált neki az
elismeréshez, amit vastapssal hitelesítettek az ünnepség résztvevői augusztus 31-én. Jó egészséget kívánt neki, hogy még sokáig tudja örömmel szolgálni
szeretett faluját.
Az elhangzott sok név után az elnök azokról szólt,
akik a már említetteken túl szinte minden eseményükön ott voltak, bizonyítva ezzel ragaszkodásukat
a faluhoz, az egyesülethez. Megköszönte e példás
magatartást az Albert Tóth családnak (Győr), Bella
Jánosnak és nejének, Zsuzsának (Győr), Bognár Jánosnak és feleségének, Marikának (Sopron), Kámán
Sándornak (Sopron), Kiss Péternek és feleségének
Eminek (Fertőszentmiklós), Kovács Józsefné Annuskának (Sopron), Nagy Andrásnak és nejének Ildikónak (Sopron), Simon Jánoséknak (Sopron), Szénási
Tibornak (Győr) és Tóth Istvánné Kámán Klárának
(Sopron). Hűségükre számítunk a jövőben is, mondta Nagy Imre.
Az ünnepi beszéd után az egyesület elnöksége által adományozott díszoklevelek átadására került sor.
Díszoklevelet kaptak:
- Bella Józsefné és Bella Csaba az egyesület céljainak anyagi és erkölcsi támogatásáért, a Csapodi
Kavics Kupa versenyek, az Itthon vagy! – Szeretlek,
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Csapod! rendezvények megszervezésében, lebonyolításában tanúsított lelkiismeretes munkájukért.
- Csiszár Jenő az egyesület felügyelőbizottságának elnökeként és az újság szerkesztőbizottságában
több éven át végzett lelkiismeretes munkájáért, a
tartalmas cikkek írásáért, az egyesület céljainak
rendszeres anyagi támogatásáért, e célok önzetlen
szolgálatáért. (Az ünnepségen nem tudott jelen lenni.)
- Horváth Lajos az egyesület rendezvényeihez
nyújtott támogatásáért, az egyesületi újságba írt tartalmas cikkeiért, kántorként hosszú ideje végzett
tisztes szolgálatáért, a helytörténeti gyűjtemény lelkiismeretes gondozásáért, szülőfaluja példás szeretetéért. (Az ünnepségen nem tudott jelen lenni, az
oklevelet másnap a szentmise végén adta át neki az
egyesület kérésére Lőrinc Béla plébános úr.)
- Kocsis Miklósné az egyesület elnökségében
több éven át végzett lelkiismeretes munkájáért, kezdeményezéseiért, a rendezvények támogatásáért,
részvételéért azok megszervezésében, lebonyolításában.
- Nagy Tibor a Csapodi Kavics Kupa versenyek
megrendezésében végzett lelkes munkájáért, az öszszefogás elősegítésért. (Az ünnepségen nem tudott
jelen lenni.)
- Orbán László és Orbánné Lőrincz Erzsébet az
egyesület céljainak önzetlen szolgálatáért, a rendezvények megszervezésében végzett lelkiismeretes
munkájukért, tettekkel tanúsított példás faluszeretetükért.
Az oklevelek átadása után az ünneplés fogadással folytatódott, melyet az elismerésben részesültek
és mindenki tiszteletére adtak, akik meghívást kaptak az ünnepségre.
Szerkesztőbizottság

Fogadás az ünnepeltek tiszteletére
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Csapodi Csicsergő
Bartócz Ilona:
Három karácsonyi galamb
Sötét erdő mélyén éldegélt öreganyó. Nyáron az erdőt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket gyűjtött, meggyógyította a beteg őzikéket, a
fészekből kipottyant gerléket, esténként a csillagokat nézegette, s éjszaka édes volt az álma.
Így volt ez nyáron. De mikor eljött az ősz, lehullottak a nagy fák levelei, hó borította a füveket és a
kopasz ágakat, akkor az öreganyóka behúzódott icipici kunyhójába, és várta, egyre csak várta a nyarat.
Télen egyetlen öröme volt: a karácsony. Karácsony
estéjén az öreganyóka az icipici kunyhójában fölállított egy icipici karácsonyfát, a karácsonyfa ágaira
három gyertyát, három csillagszórót tett, a legalsó
ágát meg legféltettebb kincsével díszítette: egy icipici piros galambdúccal. Az anyóka nagyon szerette
ezt a kis piros galambdúcot, aminek a tetejében icipici fehér házikó is volt, igazi kis galambház, apró
párkányán meg három icipici üveggalamb, mintha
éppen most akarnának beröppenni házikójukba.
Öreganyó mindig nagyon türelmetlenül várta a karácsonyestét, hogy végre meggyújthassa az icipici
gyertyákat, gyönyörködhessék a gyertyafényben csillogó icipici galambban.

Ez történt karácsony másnapján is: elrepedt a
harmadik kis üveggalamb, s üresen maradt az icipici piros galambdúc fehér házikójának párkánya.
A következő karácsonynak már nem is
örült szegény öreganyó. Most is földíszítette
az icipici karácsonyfát, de a szeme olyan
könnyes volt, hogy a fehér gyertyácska fényénél alig látta az icipici piros galambdúcot. A fehér karácsonyfagyertya nagyon-nagyon megsajnálta
öreganyót. Apró kis lángja szomorúan libegett-lebegett, bánatában meg is hajolt a gyertyácska, aztán
könnyezni kezdett, akárcsak öreganyó. A gyertyácska egyik viaszkönnye az icipici piros galambdúc fehér párkányára pottyant, s ott megdermedt: pontosan olyan lett, akár egy kis viaszgalamb. A párkányra hullott a második viaszcsöpp: ott állt a második
kis viaszgalamb, aztán a harmadik is. Éppen három
galamb számára volt hely az icipici galambdúc fehér
párkányán. A sírdogáló gyertyácska végigégett, kialudt. Öreganyó meggyújtotta a lámpást, még egyszer a karácsonyfára nézett, s a lámpafénynél meglátta a három fehér kis galambot. - Visszajött a három galambom! - kacagott, s ezentúl megint örvendezve várta a karácsonyestéket.

Baley Endre: Finomságok
Csutka Jutka sosem tudta,
miből van a túrós bukta,
tekereg-e a derelye,
hol a vége s az eleje.
Csalódottan nyammog Dorka,
nem ízlik a lúdlábtorta.
Lusta kukta azt hazudta,
finomabb az, mint a bukta.
Csakhogy az egyik karácsony este nagyon szomorúan végződött. Csillagszóró szikrája pattant az
egyik kis üveggalambra, s az elrepedt. Sírdogált öreganyó, s a következő este, karácsony első napján, reszkető kézzel gyújtotta meg a második csillagszórót.
Sisteregve szálltak az icipici csillagszikrák, egy szikra a galambház felé röppent, s elpattant a második
üveggalamb is, olyan apró szilánkokra tört, hogy
öreganyó még a darabkákat sem találta.
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Karácsonyi keresztrejtvény
A vastagon keretezett függőleges sor tartalmazza a megfejtést.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megvéd a hidegtől, ha felvesszük.
Hóesés más szóval.
Apró fagyos jégkristályok.
A Télapó másik neve.
Az égbolton és a karácsonyfán is látni ilyet.
Ilyen állat húzza a Mikulás szánját.
Magaslat, amiről le lehet csúszni
szánkóval, ha havas a táj.
S
A karácsony is ez.
Téli sporteszköz, jégpályán használják.
Karácsonyi, téli fűszer.
Kerek formájú, általában piros vagy
zöld színű gyümölcs.
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Kösd össze a pontokat 1-15-ig! Mit ábrázol a kép?
A pontösszekötő és a keresztrejtvény megfejtését
2020. január 17-éig 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: 2020.
január 18. A nyerteseket postán értesítjük.
Jó szórakozást kíván a rovat szerkesztője:
Németh Nikoletta, Csapod

Felhívás javaslattételre
A Csapod-barátok Egyesülete 2016-ban PRO PATRIA
CSAPOD címmel kitüntetést alapított, mely azoknak
a magánszemélyeknek, közösségeknek, vállalkozásoknak adományozható, akik, illetve amelyek hosszabb
időn át jelentős tevékenységet folytattak Csapod község érdekében, és szép eredményeket értek el. A ki-

tüntetésre minden év június 30-áig tehetnek javaslatot
az egyesület tagjai, pártoló tagjai, a csapodi lakosok, a
csapodi székhelyű gazdasági társaságok, egyházak, civil szervezetek, közösségek. Kérünk minden arra jogosultat, éljen a javaslattétel lehetőségével!
Az egyesület elnöksége
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Göbösi rövidhírek 2019
A január most is úgy kezdődött, mint máskor. Vendég nem nagyon volt, csak a vadászatokon részt vevő
vadászok foglaltak szállást. Mivel a panziót lebontottuk, a szálláshelyeink is korlátozódtak. Januárban
két alkalommal tartottunk terelő vadászatot, egy alkalommal hazai, egy alkalommal külhoni vadászok
számára. A február szintén a vadászvendégeké volt.
Február végén tartottunk egy házi disznóvágást a
kollégáinkkal. Márciusban nőnapot tartottunk a saját dolgozóink részére.

A panzió bontása

Szemlére előkészítve

Várjuk a násznépet

Március közepétől két turnusban lovastábor volt hétig a Soproni Tankerületből voltak két héten át digyerekeknek. Március 25-étől 29-éig székesfehérvá- ákok két csoportban. Később az Emberi Erőforrás
ri gyerekek táboroztak, minden nap egy busznyi Fejlesztési Operatív Program támogatásával iváni,
gyermek érkezett hozzánk. Áprilisban az Országos fertődi, kapuvári iskolások töltöttek el tartalmas naRetriver Klub résztvevői foglalták el a szálláshelye- pokat a majorban. Voltak itt vitnyédi óvodások, ferinket egy héten át. A hónap végén nyugdíjasbúcsúz- tőszéplaki óvodások (25 fő) és fertődi óvodások (42
tatóra került sor, közben volt egy
fő). Július 1-től augusztus 9-ig loA három ág sérülés
osztálytalálkozó. Április 30-án a
vastáborok voltak heti turnusokkövetkezménye
Csornai Rákóczi Ferenc Általában. Augusztus 3-án az Országos
nos Iskola 64 diákja töltött el itt
Erdészeti Egyesület tartott renegy napot. Májusban egy budadezvényt 30 fővel. A programpesti iskolának volt osztálytalálban szerepelt a tanösvény megkozó, majd 13-án a soproni egyetekintése, sétakocsikázás, a talajtemnek volt egy tanulmányútja
szelvény gödör megtekintése.
Göbösre, aztán 15-én a csornai
Augusztus 24-én a megyei vaCsukás iskola képviseltette magát
dásznapnak adtunk otthont,
60 fővel. A hónap végén volt egy
most is voltak vendégművészek,
kisebb lakodalom. E hó végén búkutyabemutató, főzőverseny, kocsúztattuk a nyugdíjba vonuló
rong- és légpuska lövészet, egész
vadőr kollégánkat.
nap kocsikázás, és sok-sok kézJúnius elsején lakodalmaztak
műves, az erdei iskolában festGöbösön. Ebben a hónapban volt
mény-és fotókiállítás.
az Erdészeti és Faipari Dolgozók
Az év hátra lévő részében
Szakszervezete országos találkolesznek még lovastáborok, októzója 35 fővel. Június 17-étől két
berben az erdők hete keretében
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nagyon sok iskolást fogadtunk, bemutattuk nekik az erdőt, annak élővilágát,
az erdészek munkáját. A szilveszterre
korlátozottan még lehet helyet foglalni, de lehet, hogy mire az újság megjelenik, már nem. A jövőre nézve, reméljük, hogy elkészül az új panziónk, és
több mint százfős rendezvényeknek is
otthont tudunk adni.
Szukhentrunk Imre, Vitnyéd

Épül az új panzió

In memoriam Bella Ferenc
A család mellett nagy veszteség érte egyesületünket
is. Júliusban, életének 73. évében elhunyt Bella Ferenc, a Csapod-barátok Egyesületének tagja, aki 2015
óta rendszeresen írt újságunkba göbösmajori vadászélményeiről. Összesen tíz cikket jelentettünk meg
tőle. A tizediket azzal fejezte be, hogy folytatása majd
a következő számban jelenik meg. Ígérete most már
soha nem teljesül, sírba vitte a történetet sok mással
együtt, amiről még írhatott volna. Négy évvel ezelőtt, amikor előállt ötletével, hogy megírná a legszebb, legemlékezetesebb élményeit, történeteit, azzal a gondolattal is foglalkozott, talán még könyv is
készülhetne azokból.
Már kisgyermekként vadásznak készült. Ezt
apámtól tudom, aki jó barátja volt az édesapjának.
Találkozásaik mindennaposak,
kapcsolatuk igen szoros volt főleg akkor, amikor ők a második
szomszédunkban laktak, mielőtt
a „Világos” utcába költöztek.
Apám imádta a gyerekeket, és őt
is mindig ragaszkodással vették
körül a gyerekek, kisebbek és nagyobbak egyaránt, mert igen értett a nyelvükön. Így volt ez a
„Bognár” gyerekekkel is (főleg
Kálmánnal és Ferivel), akiket –
ahogy ő nekünk mesélte – gyakran hívott, hogy menjenek eprészni. Ilyenkor az ahhoz illő kalapot tették fejükre a gyerekek. Induláskor aztán
apám meggondolta a dolgot, hogy mégse eprészni,
inkább vadászni menjenek – nosza futás haza kalapcserére. Mikor már sokadszor ismétlődött a kalapcsere, édesanyjuk, Vilma néni átjött, hogy Szöcsi, ne
bolondítsd már ezeket a gyerekeket!

Bella Ferenc megvalósította álmát, hivatásos vadász
lett. A munkája a hivatása
volt, élete attól lett teljes,
hogy ezt a munkát végezhette. Hálás vagyok neki, hogy írt
az újságunkba. Nemcsak az
érdekes, izgalmas történetekért, hanem azokért az
ismeretekért is, melyeket szerezhettünk tőle a szakmáról, annak etikájáról. Írásaival hozzájárult az egyesület céljainak megvalósulásához, az általunk képviselt szellemiség kifejezéséhez. A kalandos történetek mellett, vagy éppen azok által ugyanis mindig ott
szerepelt Csapod szeretete, a természet tisztelete,
mindezek becsülésének, óvásának kötelessége. Munkájának velejárója volt a jó kapcsolatteremtő képesség. Cikkeiből kiderült, hogy ő ennek birtokában volt, de megerősítették
ezt azok az ismerőseim is, akiket
Feri vendégként fogadott, kalauzolt, vadásztatott Göbösön és
környékén. Csapodi élményeikről mesélve mindig elmondták
azokat a jó sztorikat, melyeket a
vadászaton túl Feri társaságában
megélhettek.
Temetésén sokan ott voltunk
az őt tisztelők közül. Ott voltak
a pályatársak is, hogy kifejezzék
életútjának megbecsülését és együttérzésüket. Egyesületünk nevében ezúton is osztozom a család fájdalmában. Ígérem, hogy Bella (Bognár) Ferenc emlékét egyesületünk is tisztelettel megőrzi.
Nagy Imre,
az egyesület elnöke

Csapod
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Üdv az erdésznek!
A KAEG ZRT. Kapuvári Erdészetének igazgatója,
Kóródi Sándor október hónapban nyugdíjba vonult.
Pár év megszakítással 1980 óta dolgozott az erdészetnél, kezdetben műszaki vezetőként. Amíg nem
az erdészetnél volt, sem hagyta el a pályát, az erdőfelügyeletnél erdőtervezéssel foglalkozott 8 évig.
Visszatérte után rövid ideig vezérigazgató-helyettesként dolgozott. Saját kérésére került a Kapuvári Erdészet élére, ahol nyugdíjazásáig látta el ezt a feladatot. Szakmai életéről már írtunk egyesületi újságunk
2018. évi 2. számában. Nyugdíjba vonulása alkalmából egy szarvasbika kilövését kapta ajándékba. A nemes vadat sikerrel puskavégre is kapta, mely esemény során vadászkísérője Szukhentrunk Imre volt.
Kóródi Sándor igazgató úr a szakmán túl a civil
szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolt. A Csapod-barátok Egyesületének is sok segítséget nyújtott programjaink lebonyolításához, többek között az összejöveteleink helyszínének biztosításában. Szívesen
vett részt a rendezvényeinken. Jelen volt egyik legutóbbi ünnepünkön is, az Itthon vagy! – Szeretlek,
Csapod! rendezvényünkön. Igaz, itt a Fertőszentmiklósi Férfi Dalkör tagjaként, műsort adva. A meszszemenően jó kapcsolatunkra visszaemlékezve gondolunk rá jó szívvel, és kívánunk nyugdíjas éveire
egészséget és tartalmas időtöltést. Szeretettel várjuk
egyesületünk következő összejöveteleire is!
Az erdészet új igazgatója Skerlecz András lett,
akire reméljük, szintén számíthatunk, és üdvözöl-

Kóródi Sándor az elejtett szarvasbikával
hetjük majd rendezvényeinken. Skerlecz András
nem új szakember a vállalatnál, hiszen már évek óta
az Észak-Hansági Erdészet műszaki vezetője volt,
mostantól pedig Kóródi Sándor utódja. Kívánunk
neki is erőt, egészséget a munkájához. Reméljük,
hogy eddigi szakmai pályafutásáról bővebben is írhatunk majd újságunkban.
Mindkettőjüknek a továbbiakban is jó munkát,
alkotó éveket kívánunk. Üdv az erdésznek!
A Csapod-barátok
Egyesületének elnöksége

Támogatás Ausztráliából
Albert Tóth Gergelyné Horváth Mária gyermekkori
barátnőjét Takács (Jegyző) Máriát Ausztráliába sodorta az élet. Kapcsolatuk azonban soha nem szakadt meg. A faluról, az egyesületünkről Sydneybe
eljutó hírek hatására (férjezett nevén) Maria Koczka
úgy döntött, hogy 200 ausztrál dollárral (mintegy 38
ezer Ft-tal) támogat bennünket.
A támogatást szívből köszöni az egyesület, és azt
a kedves üzenetet is, amit a falu lakóinak küldött az
ide másolt levelében. A csapodiak nevében kívánunk
neki mi is jó egészséget, hosszú életet, köszönjük,
hogy ilyen szeretettel gondol ma is a világ gyöngyszemére, Csapodra.
Szerkesztőbizottság
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Hozzászólás a gyógyítás fűvel-fával
című cikkhez
A cikk hozzájárul az országosan is tapasztalható törekvéshez, ami arra irányul, hogy népszerűsítsék a
gyógy- és gyógyhatású növényeket. Amellett, hogy
a leírtak elnyerték tetszésemet, kiegészítem azokat
néhány saját módszerrel, tapasztalattal.
Cékla
A nagyon vékonyra szeletelt céklát nyersen is lehet
fogyasztani. Ez a felhasználási mód talán a legegészségesebb és leghatékonyabb.
Paradicsom
A hagyományos befőzéssel nyert sűrített paradicsomlevet érdemes eltenni, és télen leveseket, főzelékeket ízesíteni azzal. Vízzel hígítva nagyon gyorsan leves készíthető belőle. Lehetséges a szeletelt paradicsomot napon, vagy aszalógéppel megszárítani.
A napon szárítást óvatosan kell végezni, mert a paradicsom könnyen megfeketedhet, és akkor már nem

használható fel. Az aszalt, szárított paradicsom szintén nagyon jó levesek, főzelékek ízesítéséhez.
Zeller
A zeller szárát érdemes megszárítani. Akár kézzel,
vagy kávédarálóval összetörhető. Gusztusosabb daráltan, porként felhasználni. Levesek, főzelékek, sülthúsok stb. ízesíthetők vele.
Fokhagyma
Újabban már a piacon is kapható a hagyományos
módon eltett ecetes fokhagyma. Akit zavar a kellemetlen fokhagyma illat, áttérhet az ecetesre. Jómagam úgy tértem át, hogy 15-20%-kal több gerezdet
fogyasztok naponta az ecetesből. Az ecetes fokhagyma savanyúságként is kiváló. Aki rendelkezik aszalógéppel, darálóval, fokhagymaport is készíthet.
Csiszár Jenő, Sopron

Csapod a világbajnokságon
2019. október 1-11. között Nyugat-Ausztrália fővárosában, az 1,9 millió lakosú Perth-ben (ejtsd Pörsz)
rendezték meg a minifutball-világbajnokságot az
erre az alkalomra épített mobil stadionban. A városban szép számú magyar is él, akik lelkesen buzdították a mi válogatottunkat, amely sikeresen szerepelt.
A világbajnokságon első helyezést Mexikó ért el,
második Brazília, harmadik Románia, a negyedik
Magyarország lett. Egy nemzetiszínű zászlóba írt
nevével Csapod (és Fertőszentmiklós) is ott volt a
vb-n, világszerte láthatták, olvashatták falunk nevét a TVnézők. Köszönjük annak a feltehetően Perthben élő elszármazottnak, akiben csapodi
szív dobog, hogy a világ tetejére emelte falunkat. (A szerkesztőség ezúton is köszöni
Horváth József csapodi asztalosmesternek, hogy e fontos
eseményre felhívta a figyelmünket.)
Szerkesztőbizottság

Csapod a világ tetején

A perthi mobil stadion
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Nagyanyáink főzték, sütötték
Tejes leves
Fél liter tejet megforralunk, gyengén
megsózzuk, és 4-5
dkg cukorral ízesítjük. 1 tojásból a szokásos módon tésztát gyúrunk, metéltnek összevágjuk és a forrásban lévő tejbe főzzük. Forrón tálaljuk.
Sós változata is készülhet. Tehetünk bele krumplit
vagy rizst is.

Sós stangli
1 kg lisztben elmorzsolunk 25 dkg margarint, 1dkg sót.
Hozzáadunk 3 dl
langyos tejben felfuttatott 5 dkg élesztőt és annyi langyos tejet, amennyit a liszt felvesz.
Jól kidagasztjuk, majd meleg helyre tesszük, hogy
megkeljen. A megkelt tésztából 5 cipót készítünk. A
cipókat külön-külön kisodorjuk és 8 részre vágjuk.
A cikkeket a szélesebb felénél indulva jó szorosan
feltekerjük, tetejüket megkenjük tojássárgájával,
megszórjuk sóval, köménnyel és előmelegített sütőben szép pirosra sütjük.

kanál sót, majd
letakarva 3-4
órát pihentetjük.
Közben elkeverünk 3-4 evőkanál sima lisztet és
½ csomag sütőport 3 tojássárgájával, majd jól
összedolgozzuk a félretett masszával. Vastagon kizsírozott tepsibe öntjük és 150-180°C-os sütőben kb.
1,5 órát sütjük. Félig kihűlve meghintjük vaníliás porcukorral. Tetejét díszíthetjük még szilvalekvárral
vagy apró szemű szőlővel is.

Tejfölös bableves
A száraz babot
egy éjszakán át
vízben áztatjuk.
Hideg sós vízben
tesszük fel főni.
Amikor a bab puhára főtt, a tejfölt
simára keverjük 2
evőkanál liszttel. Ha túl sűrű lenne, egy kis tejjel hígíthatjuk és a levesbe öntjük. Jól kiforraljuk (kb. 5
perc) és tálaljuk. Készíthetjük frissen fejtett gyönge
babból is, akkor nem kell beáztatni előtte.

Vargányás krumplileves
Kb. 0,5 kg megtisztított és kockára vágott burgonyát és egy jó
maréknyi szárított vargánya
gombát sós vízben megfőzünk.
Amikor megpuhult kb. 2 dl tejfölt simára keverünk 2 evőkanál liszttel és ezzel behabarjuk a levest. Ezután még 2-3 percig lassan forraljuk és tálaljuk.

Kukoricaprósza
2 liter tejet 0,5 liter vízzel felforralunk és leforrázunk
vele 1 kg kukoricalisztet. Adunk még hozzá 1 kávés-
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Nudli
1 kg, héjában főtt,
megtisztított és áttört burgonyát jól
összegyúrunk 25
dkg liszttel, 1 tojással, 2-3 dkg zsírral, sóval. A cipókra osztott tésztát
pihentetés nélkül lisztezett deszkán kb. 1 cm vastagra nyújtjuk és 3-4 cm hosszúságú nudlikra daraboljuk. Lobogó, forró sós vízben kifőzzük, hideg vízzel
leöblítjük. Közben kevés zsiradékon zsemlemorzsát
pirítunk és ebben forgatjuk meg a kifőtt nudlikat.
Porcukorral meghintve melegen tálaljuk. Morzsa helyett forgathatjuk porcukorral elkevert darált mákba is.

Rántott
bableves
Az előzőleg beáztatott babot sós vízben
feltesszük főni. A levesbe teszünk még
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fehérrépát, sárgarépát, egy kis fej vöröshagymát is.
Ha a bab és a zöldségek megpuhultak világos rántást
készítünk kevés pirospaprikával és a leveshez adjuk.
Jól kiforraljuk és tálaljuk.

Mákos puliszkagaluska
Hozzávalók: 15
dkg kukoricadara, liszt, búzadara, 10 dkg vaj 15
dkg darált mák,
10 dkg porcukor,
3 evőkanál kristálycukor.
A kukoricadarát, lisztet és búzadarát összekeverjük, majd 8 dl forrásban lévő cukros vízben állandó
keverés mellett sűrűre főzzük. Ezután a masszát olvasztott vajba mártott evőkanállal egy tűzálló tálba
szaggatjuk. Megöntözzük a maradék vajjal, tetejét
megszórjuk a porcukorral elkevert darált mákkal.
Frissen sülve tálaljuk.
A recepteket lejegyezte és jó étvágyat kíván:
Kovács Lajosné, Csapod

Régi képek

Elemi iskolások Csapodon kb. 1927-ben. A *-gal jelölt Kovács István (1920-1943)
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Köszönjük és kérjük
A Csapod-barátok Egyesülete 2006 óta jogosult arra, hogy az adózó állampolgár nyilatkozata alapján az adózó által fizetett személyi jövedelemadó 1%-át az államtól megkapja. Napjainkig 2.533.924
Ft-ot ajánlottak fel egyesületünknek.

SZJA 1%

A kapott pénzt teljes egészében a falu javára fordítottuk, illetve fordítjuk. Idén 165.479 Ft-ot kaptunk
e nyilatkozatoknak köszönhetően. Ezúton is kérünk mindenkit, támogassa egyesületünket, hogy a
jövőben is támogathassuk szülőfalunkat.

Adószámunk: 18973176-1-08

Akikért a harang szólt
(2018. november 1-től 2019. október 31-ig)

Házasságot kötöttek:
2019.06.01.
Kovács Balázs – Németh Noémi
2019.06.21.
Szűcs Pál – Nagy Alexandra
2019.08.10.
Horváth Tamás – Kovacsics Enikő
2019.09.06.
Orbán András – Turi Tímea
2019.09.06.
Gálik Csaba – Poór Anett
Sok örömöt, boldogságot kívánunk!

Megérkeztek közénk:
Név
Születési idő
Horváth Joel Csaba
2018.12.18.
Székely Anikó Ilona
2019.04.30.
Gálik Nóra
2019.05.07.
Bándoli Erik
2019.05.19.
Gajda Anabell
2019.09.09.
Osztódi Boróka
2019.10.20.
Jó egészséget, békés, boldog életet kívánunk!

Lakcím
Fő utca 20.
Fő utca 11.
Vasút utca 2.
Fő utca 128.
Vásártér utca 23.
Tó utca 1.

Elhunytak:
Név
Születési hely, idő
Horváth Zoltán Csapod, 1936.08.05.
Bella Andrásné
Csapod, 1931.05.27.
Csiszár Imre
Kapuvár, 1958.10.29.
Jagadics Józsefné Hegykő, 1933.12.08.
Csiszár Imréné
Himód, 1937.06.25.
Nagy Ernő
Csapod, 1956.10.29.
Bella Ferenc
Csapod, 1947.04.21.
Tőke Lajosné
Iván, 1935.11.27.
Busznyák Istvánné Csapod, 1926.06.22.
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Lakcím
Fő utca 158.
Kossuth Lajos utca 20.
Béke utca 4.
Vásártér utca 4.
Kossuth Lajos utca 13.
Fő utca 35.
Petőfi utca 9.
Vasút utca 7.
Kossuth Lajos utca 22.

Elhunyt
2019.01.09.
2019.02.06.
2019.02.14.
2019.03.28.
2019.05.18.
2019.06.17.
2019.07.19.
2019.07.27.
2019.10.11.

