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Hároméves a
Nágocsi Napló
Az ember ilyenkor mindig megáll
egy kicsit elgondolkodni az eddigi fo
lyamaton és a lehetséges jövőn, mint
úgy általában a születésnapok tájékán.
Az indulás több szempontból kedve
ző volt, aztán változtak a feltételek, a
munkahelyem, stb. A legnehezebbnek
a nyári lapszám megjelentetése bizo
nyult, besűrűsödnek a dolgok ez idő
tájt, de valahogy mindig meglett. Az
Olvasók elégedettek, bár szeretnék,
ha különböző helyi intézményekben
zajló munkákról, változásokról az ott
dolgozók, elsősorban vezető beosztás
ban lévők is hírt adnának.
Mit foglal magába ez a szám?
Érdekes volt számomra megismer
kedni a permakultúrával, amit Nágocson is művelnek, ragyogó cikket
kaptunk a méhkultúráról, és a mind
annyiunk által nagyra becsült dr.
Czékusné dr. Skoda Mária is szakított
időt zsúfolt napjai közepette, hogy
tájékoztasson minket a trombózis
ról. Megkértem a férjem, hogy írjon
a kastéllyal kapcsolatosan, miután
egyik Olvasónk jelezte, hogy erről is
szeretnének tudni az emberek. Balogh
István leleményességéről is közvetí
tünk, hisz nem akármilyen ketyerót
készített. Három évvel ezelőtt azt ír
tam:” Néha kikalandozunk a kistérség
be, bemutatva egy különleges személyt
vagy akár egy sikeres kezdeményezést.”
Ennek jegyében olvashatnak a uzicsi
álomról”, mely két cikk a Magvetés c.
egyházi lapban jelent meg, rövidített
formában teszem közzé. A Magvetés
szerkesztői dr. Sipos Imre SJP atya és
Galbavy Jenő József SJP prior atya 11
településen szolgálnak kistérségünk
ben, és itt jelenik meg egyházi kultu

rális lapjuk. Mindenkinek köszönöm
a munkáját, mellyel a három év során
hozzájárult, lehetővé tette a helyi új
ság megjelenését! Kellemes nyarat, jó
olvasást!
Zicky Éva

Vissza a

természeteshez

Pintér Róberttel beszélgetek a nö
vénytermesztés sajátosságairól, úgy,
ahogyan azt ő végzi. Gyönyörű para
dicsomsorok között ülünk a fóliasát
rában, hatalmas fejű hagymák borít
ják az utakat, gyönyörű fokhagymák a
vödrökben, mindent átitat a fokhagy
maszag. A házigazda pedig lelkesen
mesél, látszik, hogy a szakmája egy
ben a hobbija is.
-Új alapokra helyeztem a kertésze
tet. Ez valójában régi, csak ma már ke
vésbé ismert. Nem permetezek, több
előnye van, pl. a termés íze sokkal él
vezhetőbb, a beltartalmi értéke pedig
jóval nagyobb.
Permakultúra nevű biogazdálkodá
si technikához hasonló gazdálkodás
ba kezdtem. Ez azt jelenti számomra,
hogy a környezetemben lévő széna és
szalma takarással termelem a növé
nyeket. Nedves és hideg a talaj, pont
ez kell a növénynek, hogy a gyökérzó
nánál így legyen. Ezzel kezdem, beta
karom a talajt és ebbe ültetek. Takart
talajba ültettem a káposztát is. A vízgazdálkodásnak is nagy jelentősége
van. Amikor nem takartam, napon
ta öntöznöm kellett, most már heti
vagy kéthetente egyszer. Mivel inkább
aszályos nyarak várhatóak, ez a víz
szempontjából nem mindegy. A ter

mészetre is ez jellemző, a fák lombja
lehull és az avar ugyanúgy takar.
Gyönyörű a termés idén, tehát
látszik a haszna. Hálát adok a jó Is
tennek, hogy ilyen termés van! Úgy
gondolom, ő is segít, nem csupán a
tudásomnak , munkámnak köszön
hető.
15 éve ugyanazok a növények van
nak ugyanazon a helyen. Négy éven
ként cserélni kellene a növényeket.
Talajt szoktak a gazdák cserélni, de én
inkább a permakultúrás gazdálkodást
választottam. A növények nem bete
gek. Bár előfordult, hogy a fóliasátor
egyik sarkában mikroelemek hiánya
miatt sok növényem beteg lett. Viszszahoztam a takarással a szükséges
elemeket a növények számára. Ez gaz
daságos is. Fitohorm nevű anyaggal
kezeltem a lombot, leveleket, így tör
tént a hiánypótlás. A talajba baktériu
mokat oltottam: Mikrobion nevű szer.
A talajba cellulóz bontó és nitrogénkötő baktériumokat oltottam, ami ál
tal az ammónia keletkezését előztem
meg. Az ammónia helyett nitrogén
gyűlt fel a talajba. Ezzel dúsult a talaj.
A termést általában feldolgozom,
különlegességet készítek, pl. paprika
lekvár, Marinát paprika /sült, savanyú
paprika-olaj os paprikának ismerik, de
én nem teszek olajt/, ketchup. Vegy
szermentesen készítem. Ha haszná
lok tartósítószert, akkor szorbinsavat
teszek hozzá, amit a gyógyszertárban
lehet kapni. Az a jelentősége, hogy ká
ros mellékhatások nélkül bomlik le.

Permafeulturás gazdaság:
szabad állattartás
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Az interjú végén egy kis kóstolót is
kapok, és valóban nagyon finomak a
zöldségek.
A permakultúra az emberi élőhe
lyek és mezőgazdasági rendszerek
olyan kialakítása, mely a természet
ben zajló ökológiai folyamatokat utá
nozza, veszi mintául. A rendszer min
den elemét annak szükségletei, általa
nyújtott hasznok, és alapvető tulaj
donságai által összehangoltan illeszti
az egészbe. A részek közti szinergia a
hulladék, az energia-, valamint az em
beri munkaerő szükséglet minimali
zálásával valósul meg.

domborzat, táj, és vízrajzi adottságok
szorosan összefüggnek egymással és
kölcsönösen előnyös kapcsolathálózat
alakul ki közöttük. így az egyes ele
mek produktivitása, használhatósága
javul, a ráfordítás pedig csökken. A
permakultúra célja, hogy az ember
számára hasznos fajokból hozzon
létre ökológiai rendszereket, és csök
kentse az emberi szükségletek megte
remtésének ipari hátterét, energiaigé
nyét, környezetromboló hatásait.

Esővízgyújtes

A mellekről
Az áltatok segítik eltüntetni a r
ovarokat, nincs szükség vegyszerekre
Lafeókáz vályogból és nádból a permakultúrás életközösségnek
az em ber is része

Modernkori gyakorlati úttörőjé
nek S. Holzer ausztriai gazdálko
dót tartják, aki a saját gazdaságát az
1960-as években szervezte meg ezen
elvek alapján. Az elméleti alapokat
pedig két ausztrál, B. Mollison és
D. Holmgren, valamint munkatár
saik fektették le az 1970-es évek fo
lyamán. A permakultúra kifejezés a
"permanent agriculture", vagyis ál
landó mezőgazdaság szavakból szár
mazik. Az 1980-as években alakultak
meg az első permakultúrás kísérleti
projektek, szövetségek. Bebizonyo
sodott, hogy a permakultúra elvei
megvalósíthatóak a legkülönbözőbb
földrajzi, domborzati és éghajlati kö
rülmények között. Világmozgalommá
vált, napjainkban különböző szövet
ségek, ökofalvak alakultak világszer
te, így Európában is. Magyarországi
ökofalvak például: Gyűrűfű, Somogyvámos, Visnyeszéplak, Máriahalom,
Magfalva.
A permakultúrás gondolkodás a
gazdálkodás valamennyi elemét egy
séges ökológiai rendszerként keze
li. A növények, állatok, építmények,

A permakultúra hármas követel
ményrendszere:
• A Földi bioszféra védelme
• Az emberek védelme
• A javak igazságos elosztása
A Dávid Holmgren által megalkotott
12 fő alapelv:
1. Figyeld meg és válj cselekvő
részesévé a természetnek
2. Gyújtsd össze és tárold az energiát
3. Érj el hozamot
4. Gyakorolj önmérsékletet és
figyelj a visszajelzésekre
5. Használd és értékeld a
megújuló forrásokat és
szolgáltatásokat
6. Mindent hasznosíts
7. Tervezz mintáktól a részletekig
8. Elkülönítés helyett törekedj
egységre
9. Használj kisléptékű, lassú és
fokozatos megoldásokat
10. Használd és becsüld a
sokféleséget
11. Becsüld meg a szegélyeket
és hasznosítsd a peremterületek
adta lehetőségeket
12. Figyeld a változást és használd
ki kreatívan
(forrásűnternet)
Z. É.

Ki gondolta volna, hogy a méhészet
mint ősi mesterség, csaknem egyidős
az emberiséggel. Ha nem is tudatos
termeléssel, de a természetből nyerve
mézhez jutott már az ősember is. Ezt
bizonyítja a Cromagnon-i ősember
által készített barlangrajz is, ahol egy
lány éppen a méhek lakóhelyét foszt
ja ki. A tudósok szerint több mint 16
000 éves rajzok ezek. De az egyiptomi
fáraók 4000 évvel ezelőtti lakomáik
ról sem hiányozhatott a méz. A Bib
lia is említést tesz a méhek figyelemre
méltó munkájáról, és a méz jótékony
hatásáról. A legrégebbi ránk maradt
méz 3000 évesnél is idősebb. Egyipto
mi múmia-sírban találták. A múmiát
eleséggel temették el, így került a sírba
a lépesméz is. A méz mindössze csak5
kemény, fényes barnás-fekete, malá
tacukorhoz hasonló lett a több mint
3000 év alatt! Az egyetlen élelmiszer
ami természetes formában ilyen hoszszan eláll. Ám azt, hogy a méz több
mint élelmiszer, tudták a kínai és indi
ai gyógyítók is már 3500 évvel ezelőtt,
mert olyan receptek maradtak ránk,
amelyeket a természetgyógyászok
még ma is használnak. A méz értékes
táplálék. Igen magas a kalóriaértéke.
Ugyanannyi súlyú méz ötször anynyi kalóriát ad, mint a tej, háromszor
annyit, mint a hús, és kétszer annyit,
mint a tojás. Elfogyasztva gyorsan
felszívódik. Sok egyéb jótékony ha-
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tása közül kiemelném, hogy fokozza
a hemoglobin termelődését, ezáltal a
szervezet oxigénellátását növeli.
Azonban sokan húzzák a szájukat,
a méz árát látván, hallván, ami talán
annak köszönhető, hogy jóformán a
méhészeken kívül, nem sok embernek
van fogalma arról, hogy 1 üveg méz
micsoda energiába kerül ezeknek a
szorgos kis rovaroknak. Na de nézzük
csak meg, hogy nagyvonalakban hogy
is keletkezik egy üveg méz?!
A gyűjtés és szállítás talán a legne
hezebb munka a méhek életében. 1
liter akácnektár összegyűjtéséhez kö
rülbelül 2 millió akácvirág nektárját
kell behordani a kaptárba. Ebből az
1 liter nektárból 30-40 dkg méz lesz
csak, mivel a méhek besűrítik a nek
tárt. A méz víztartalma 22-23 tömeg
százalék alatt kell, hogy maradjon,
(az ideális 19%) különben erjedésnek
indul. A többlet vizet a méhek elpáro
logtatják. Tehát 1 kg. akácmézhez 5-6
millió akácvirág nektárját kell begyűj
teni és hazaszállítani. Ez körülbelül
50-60 ezer méh rakománya. 1 kifejlett
méh átlagosan 40 milligramm nektárt
tud szállítani egyszerre, ami a test
súlyának fele. Kutatások szerint egy
1 km-re lévő akácosból gyűjtő méh
naponta 25-30 km-t tesz meg. Egy
család gyűjtő méheinek útja együtte
sen az akácvirágzás egyetlen napján
a Föld és Hold távolságának(384000
km) háromszorosa. A munkás mé
hek általában 1-3 km.-re szállnak
élelemért. Távolabb csak akkor, ha
a közelben nincs gyűjteni való. Leg
feljebb 4-5 km.-re repülnek el. Távo
labbra nagyon ritkán, mert egyrész
ről 5 km.-en túl, már nehezen, vagy
nem is találnak haza, másrészről nem
gazdaságos. A méhnek minden kilo
méter repülés 1,5 milligramm cukor
ba kerül, ez pedig a mézhólyagjában
lévő akác nektár cukortartalmának
kb. 7%-a. Tehát egy lOkm.-es út a
mézhólyagjában lévő nektár cukortartalmának 70%-a. Nem beszélve az
időjárási körülményekről, példának
okáért egy erős szembeszélről a hazaúton, ami drasztikusan megnövel
heti a ’fogyasztást5. Egy jó család éves
szükséglete körülbelül 100 kg. méz és
40-50 kg. virágpor. Tehát a méhész a

szükséglet feletti többletet tudja csak
elvenni. 1 méhecske egész élete mun
kája körülbelül egy csapott evőkanál
méz. Az élettartama pedig fő hordás
idején 4-6 hét.
Na de nézzük meg, hogy egy méh
családban milyen a nemenkénti és ge
nerációnkénti feladatok megoszlása!
Egy méhcsalád egyetlen anyából,
1500-2500 heréből(hímnemű), és 5060 ezer dolgozó(nőnemű) méhből áll.
Mindenkinek megvan a maga felada
ta. Az anyának, hogy gondoskodjon
az ivadékokról petézés formájában,
ami az adott év fejlődési időszaká
ban akár 2000 pete is lehet naponta.
Ez körülbelül megegyezik a saját test
súlyával. A heréknek mindössze az a
feladatuk, hogy megtermékenyítsék a
kikelt új anyát. A herék még önállóan
táplálkozni is képtelenek, a dolgozók
etetik őket, ám a család jó hangula
tához elengedhetetlen a jelenlétük.
A munkások teendője generációként
oszlik meg. Az 1-2 napja frissen kikelt
méhek tisztogatnak, a 3-5 napos méh
idősebb álcákat etet, az 5-6 napos a
fiatal, 3-5 naposnál nem idősebb lár
vákat táplálja, a 10-12 napos méhek
feladata a viasztermelés, lép építés, a
10-18 napos méhek munkája a nek
társűrítés, virágpor-raktározás, a 1021 napos méhek végzik az őrszolgá
latot, a 21 napnál idősebbek a kijáró
méhek.

Minden méhcsaládnak, kaptárnak
megvan a saját, jellegzetes illata, amit
az anya az illatmirigyével produkál. A
dolgozók ezt az úgynevezett ’anyater

méket’ lenyalogatják, és tovább adják
egymásnak. Ezen illat alapján tudják
megkülönböztetni a más családok
dolgozóit. A kapuőrök feladata pél
dául, hogy minden érkező dolgozó
ról a csápjukkal szag-mintát vesznek
és ha odatartozik beengedik, ha nem,
elűzik. A méhek igen jó szaglására jel
lemző, hogy az anyát 100 méterről is
megérzik az adott kaptár dolgozói.
A méhek gazdasági és legfontosabb
haszna a beporzás. Köztudott tény,
hogy Kína egyes tartományaiban a
vegyszerezés olyan mértéket öltött,
hogy mára teljesen eltűntek a méhek.
A helyi gyümölcsösökben bérmun
kások tömkelegé végzi a gyümölcsfák
beporzását, több száz hektáron. Vajon
felveszik-e a versenyt hatékonyságban
a méhekkel? Szerintem messze nem,
de ez az én szubjektív véleményem.
Had idézzem Albert Einsteint: „Ha a
méhek eltűnnek a földről, az embe
riségnek legfeljebb 4 éve van hátra.”
Megfontolandó...
Itt a faluban találkoztam két tévhit
tel, amit szeretnék eloszlatni.
Az egyik, hogy a méhek agresszív,
félelmetes rovarok. Sokan, ha az ab
lakukban lévő virágokon gyűjtögető,
vagy a tavasszal virágzó gyümölcs
fáikon zümmögő méheket meglátja,
vagy meghallja, fejvesztve menekül,
és a chemotox-os flakont szorongat
va szentségei. Teljesen feleslegesen.
A hiedelmekkel ellentétben a méhek
toleráns, és szelíd élőlények, kizárólag
a kaptárak közvetlen környezetében
támadnak, de ez érthető. Ha példá
ul a kerti csapra inni leszálló, vagy a
közvetlen környezetünkben gyűjtö
gető méhet látunk, ne bántsuk! Esze
ágában sincs megtámadni bennünket.
Ha végig gondoljuk a két előző bekez
désben leírtak alapján, hogy mennyi
munkájuk van, a napnál is világosabb,
hogy nemes egyszerűséggel idejük
sincs velünk törődni. Továbbá ne fe
lejtsük el azt sem, hogy ősszel akár
lekvár, kompot, vagy bármilyen párlat
formájában, az ő munkájuk gyümöl
csét is esszük vagy isszuk. Köszönjük
meg a munkájukat úgy, hogy nem
bántjuk őket!
A másik nem túl régen esett meg,
egy helyi szőlősgazda jött oda hozzám
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a következő szöveggel: „Te! A méheid leeszik a szőlőmet!” Ezen kajánul
elmosolyodtam. Már csak azért is,
mert abban a szőlősben, ahol fürtös
tül tűnik el a szőlő, ott nem a méhek
a ludasak. Ha pedig valami megrágja
a szőlőszemeket, ugyancsak nem a
méhek a probléma okozói, mégpedig
2 okból is. Az egyik, hogy átlagosan
a nálunk termő gyümölcsök levében
jó, ha 1/3-ad annyi a cukortartalom,
mint a jól mézelő virágok nektárjá
ban, így a gyümölcsök leve a méheknek jóformán haszontalan. A másik,
hogy a méhek száj szerve anatómiailag
teljesen alkalmatlan arra, hogy fel
szakítsa a vastag gyümölcshéjat. Ami
megdézsmálja a szőlőt, az a darázs,
nem pedig a méh. Ez ellen pedig házi
készítésű darázscsapdával nagyon
egyszerűen és hatékonyan védekezhe
tünk. A nálunk is évek óta jól műkö
dő módszer a következő: egy 2 literes
flakonba 6-7 deci olcsó sört öntünk,
megspékeljük 1-2 deci cukros, ecetes
vízzel, majd a kupakot rátekerve kint
hagyjuk a napon, amíg jól meg nem
erjed. A flakon közepe táján fúrunk
rá 2-3 darab 1-1,5 cm nagyságú lyu
kat, hogy a lódarázs is beférjen, majd
felakasztjuk a gyümölcsfákra, szőlő
sorok közé lehetőleg napos helyre. A
méhek messze elkerülnek mindent,
ami erjed, ám a darazsak előszeretet
tel bele fognak menni és belefullad
nak. így a kártevőket írtjuk, a méhek
pedig dolgozhatnak nyugodtan.

Végezetül had osszak meg egy házi
praktikát.
Ha valakit megszúr egy méh ( és
nem allergiás rá), és szeretné megaka
dályozni a kellemetlen 'bedagadásf,
tegye a következőt: A szúrás helyét
vizezzük be, hintsünk rá konyhasót,
és dörzsöljük be. Ezt ismételjük meg
3-4 alkalommal 10-15 percenként.
Ugyanis a méhméreg savas kémhatá

sú, a konyhasó bedörzsölésével pedig
előidézzük a klasszikus sav-bázis re
akciót, semlegesítve a méreg hatását.
Darázscsípés esetében pedig pont for
dítva, ecettel dörzsöljük be a szúrás
helyét, ugyanis a darázs mérge lúgos
kémhatású. Én régóta alkalmazom ezt
a módszert, mindenkinek ajánlom.
Akinek felkeltettem az érdeklődé
sét, e témában ajánlanám személyes
kedvencemet esténkénti olvasmány
ként, a nemzetközi szinten is elis
mert, Kossuth díjas magyar biológus,
entomológus, méhész és egyetemi ok
tató Örösi Pál Zoltán - Méhek között
című könyvét.

Amit a trombózisról
és a megelőzéséről

tudni

Mi a trombózis?
Kóros véralvadási folyamatok kö
vetkeztében az erekben kialakuló vér
rögképződés, amely akadályozza a vér
áram-lását. Az élet számára elengedhe
tetlen a vér áramlásának fenntartása.
Ennek révén jutnak a szükséges
tápanyagok és az oxigén a szövetek
hez, illetve ezen az úton kerülnek a
működés során keletkező salakanya
gok a kiválasztási helyekre pl. a szén
dioxid a tüdőbe.
Vannak olyan szerveink, amelyek
hez csak egy út vezet, így ha az elzá
ródik - vérrög, azaz trombózis zárja
el - az általa ellátott terület életképte
lenné válik.
Attól függően, hogy melyik szerv
ben következik be az elzáródás, eltérő
klinikai tünetek, kórképek jelentkez
nek.
Eszerint megkülönböztetünk:
• agyi erekben létrejövő
elzáródás - stroke,
vagy elzáródásos gutaütés
• szív koszorúerekben -

szívinfarktus - szívizom elhalás
• vénákban ( gyűjtőerekben) vénás trombózis.

Minél nagyobb véna záródik el, an
nál súlyosabb lesz a következménye.
A vénás trombózis jellemzően az
alsó végtagok mélyen fekvő visszereiben alakulhat ki - ebben az esetben
beszél-hetünk mélyvénás trombózis
ról.
A visszerekben keletkező trombus
le is szakadhat, és akkor közvetlenül
a tüdő verő erek valamelyikét zárja el.
Ezt nevezzük tüdőembóliának.
Ez elsősorban az alsó végtag úgy
nevezett magasra terjedő (pl. csípő,
comb) mélyvénáiban bekövetkező
elzáródá-sok esetén léphet fel. A véna
trombózis és a tüdőembólia tehát öszszefüggő kórkép, ezért egységesen vé
nás trombóembóliáról beszélnek.
A vénás trombóembólia gyakori
sága a fejlett világban sem csökken,
ezért fontos foglalkozni vele.
Kialakulására hajlamosító tényezők:
• műtéti beavatkozás
• daganatos megbetegedés
• alsóvégtagi gipszrögzítés
• tartós fekvés
• ágyhoz kötöttség
• ülőmunka
• elhízás
• visszérbetegség
• fogamzásgátlók
• dohányzás
• magasabb életkor
• terhesség
Ezek mellett az úgynevezett szer
zett tényezők mellett az emberek egy
részénél még a veleszületett trom
bózis hajlammal, azaz az örökletes
trombofíliával is számolni kell.
A trombóembólia - végtagi trom
bózisok - leggyakoribb tünetei:
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• a trombózisos végtag
megduzzadhat, zsibbadhat
• a trombózis helyén
fájdalom vagy viszketés
jelentkezhet
• a végtag meleg tapintású
• a trombózis felett a bőr
lilásan elszíneződik
A szövődményként kialakuló tüdőembólia jelei lehetnek:
• nehézlégzés
• légszomj
• szapora pulzus alakulhat ki
• mellkasi fájdalom
• köhögés
A pontos diagnózis felállítása min
den esetben az orvos feladata, mert
más betegségek is „utánozhatják” a
végtag-trombózis tüneteit (pl. izom
sorvadás, sérülés, izomláz, nyirokke
ringési zavar).
A tüdőembólia tüneteit is kivált
hatja más betegség (pl. szívinfarktus,
tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás).
A tünetek jelentkezésekor orvost
vagy mentőt kell hívni, mert a járkálást, gépkocsivezetést is kerülni kell a
mély-vénás trombózis, tüdőembólia
gyanúja esetén.
Ha a gyanú beigazolódik a vizsgá
latok során, azonnal el kell indítani a
véralvadásgátló kezelést, természete
sen or-vosi előírás alapján.
A gyógyszer alkalmazási ideje eltér
a különböző betegségek esetében. A
kezelés időtartamát és módját minden
beteg esetében egyénileg állapítja meg
a kezelőorvos.
A mélyvénás trombózis hatékony és
időben elkezdett kezelése igen fontos
a szövődmények megelőzése szem
pontjából. Ilyen késői szövődmény a
poszt-trombótikus szindróma.
Tünetei:
• idült bőrgyulladás, elszíneződés
• légző felület csökkenése
• vénás keringési elégtelenség
• krónikus lábszárfekély
A kezelés során az úgynevezett má
sodlagos megelőzésre kerül sor, ami
egyrészt a poszt-trombótikus szind
rómát, másrészt a trombózis kiújulását hivatott megelőzni.

Ezzel a rövid összefoglalóval a be
tegséggel kapcsolatos tájékozódást
próbáltam segíteni.
Czékusné dr. Skoda Mária

A mester dicsérete
Néhány évvel ezelőtt a hatalmas
mennyiségű csapadék Nágocson anynyira felpuhította a talajt, hogy néhány
széles törzsű 100 éves fa gyufaszálként
dőlt el a parkban. Ott maradtak égnek
meredve a gyökerek. Mit lehet tenni?
Kihez lehet fordulni? Utunk Balogh
István kovácsmesterhez vezetett. El
vállalta a feladatot és szépen meg is
oldotta. Felfűrészelte a gyökereket.
Már akkor rácsodálkoztunk ügyessé
gére és a maga készítette járművére.
Gondoltam, egyszer odatelepszem
a lócájára, és megkérem meséljen,
előbb szabadkozott... Majd a férjem
segítségével hozzáfogtunk az interjú
hoz. Szükség is volt a segítségére, mi
vel itt műszaki jellegű dolgokról is szó
esett, s néha csak kapkodtam a fejem
a 2 férfi között, hogy miről is van szó.
A kis konyhájában telepszünk le, nem
messze tőlünk a nagy testű fehér ku
tya békésen kinyújtózik a hűvösben, a
férjem kérdez.
-Serleget nyert?
-Szóládon nyertem a ketyeró verse
nyen.
-Két serleget is hozott.
-Csilla unokámnak egy négykézláb
kapaszkodót készítettem, négykerék
hajtású volt, arra is kaptam egy serle
get.
-Milyen részekből áll a ketyeró?
-A hátsó híd Molotov-híd, a
Zilnek az elődje, ami teherautó volt.
Weimarnak a kerekei, ami markoló
volt. Van egy Zil sebváltó, Trabant
sebváltós és kétütemű Trabant-motor
van benne. SZK4-es kombájnból van
az 1. híd. A kormány a 30-as IKA
RUSZ busznak volt a kormánya.
-Másutt ezt mérnökök tervezik.
-Én ráütöttem a hasamra, ezt ide
kell, azt oda kell. Eredeti szakmám
lakatos, '53-ban végeztem Mátyásföl
dön. A tsz-ben a kovács szakmában
dolgoztam, innen-onnan ellestem.
'64-ben csináltam meg hivatalosan a
kovács szakmát. Hegesztő vizsgám is

van, '75-ben lett Sellyén, Baranyában.
-Hány évig dolgozott a tsz-ben?
-'58-ban keveredtem oda, '79-ben
százalékoltak. Amit abban az időben
megfogtam, az vagy eltört vagy el
szakadt vagy odament, ahova kellett.
Mindig ott voltam, ahol a legvasta
gabb. Másodállásban kerítéseket csi
náltam, a saját kerítésem is én csinál
tam, a seprűnyél is eltört rajta, amikor
a kutya után dobtam.

-Hogy hívja a ketyerót?
-Járgány.
-Hány éves?
-Húsz, ha nem több. Büszke vagyok
arra, hogy ez még mindig működik,
sokan csináltak ilyesmit, de az egyik
itt hentereg, a másik ott. Ez meg még
ma is sokat elbír. Tabról Zicsre 42 má
zsát hoztam vele.
-Ön hány éves?
-Ha megérem az októbert, betöl
tőm a 79-et.
-Családja?
-Apámék öten voltak testvérek,
anyámék 6-an. Nekem 2 lányom van,
8 unokám és 8 dédunokám. Ezen a
portán éltek a szüleim hosszú régi
házban.
-Hol volt az iskola?
-Borsányiék mellett volt a reformá
tus iskola, oda jártam 1 évet, majd a
katolikusba, aztán a kastélyba az álla
miba.
-Hobbija?
-Vadászat. Lőttem vaddisznót, van
3 őztrófeám.
Zichy L. és E.

a szomszédasszonyokkal
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Hírek
a kastélyról
Bizony a kastély kívülről nem mu
tat még valami vidám képet. Látszó
lag annyi történt, hogy a hátsó erkély
mellett lekéredzkedett az eresz, a falu
felőli oldal két homlokzati részén meg
mintha az egykori filmsztár, Zorró
járt volna, kardjával összevagdosva
a falat. Kétségtelen, a 2010-es mon
szuneső hatalmas károkat okozott itt
is, akárcsak a faluban sokaknak.
Talán emlékeznek, 5 napig szemer
kélt, de aztán mintha ki nem apadó
dézsából öntötték volna 2 nap alatt
mintegy 370 mm eső esett, az éves át
lag 2/3-a. Aztán 100 km/órás szél egy
napig.

kinézetű vakolatsérülés) és abba 12
mm-es rozsdamentes acélrudakat he
lyeztek el. Belülről a mennyezet még
jobban szétszabdalva látszik, de most
építészetileg olyan, mintha acélkoro
na tartaná. 2012/2013 során tovább
erősítettük a kastély szerkezetét. Le
bontottuk az nevelőotthon oda épí
tett hosszú lépcsőtjét, helyére fürdők,
WC-k épültek, s a kastély „visszakap
ta” csigalépcsőjét. A folyosó 12 méte

kényelem már elérhető lenne (köze
pes hotelszínvonal). Sajnos az építé
szeti szabályzók megváltoztak, ezért
terveinktől eltérően idén még nem
tudtunk csoportokat fogadni.
És mi is az elképzelésünk?
Már a kastély vagyonkezelésbe vé
telekor készen álltak tanfolyamaink,
fejlesztési terveink.
Ezeket több minisztériumban és
számos önkormányzatnál már évtize
dekkel korábban kipróbáltuk.
Ügy tűnik most szintet váltunk.
Egyrészt feleségemmel „Nágocsi Zi
chy kastély Kft” és „Zichy Consul
ting” név alatt sikeresen dolgoztunk
egy alföldi kistérség átszervezésén, s
hoztunk is lengyel piacot és erősebb
lett a helyi összefogás, másrészt része
sei voltunk két Visegrádi -4-ek vallási

I
betonlepcső

A park 4 szép ősi fája feküdt el
örökre. Sajnos az esőnek hosszabb tá
von még súlyosabb hatása volt.
Az eső idején két oldalról, a lejtőn
meg a felső bejárati útról ömlött a
víz. Aztán a falu felőli sarok fala egy
re több helyen kezdett repedezni, s
mennyezeten elkezdtek tágulni a már
korábban is meglévő rések. Feltétle
nül és sürgősen beavatkozásra volt
szükség.
Mindenekelőtt a falu felőli, észak
keleti sarkot erősítették meg. A fal alá
ásva oda 60X 60 cm-es 7 + 4 méter
hosszú betonkoszorú került, ez alá
pedig rezgetéses technikával 7 db 25
cm átmérőjű vasbeton cölöp került.
A falak homlokzatába 7 cm mélyen
belevéstek (innen a kardvágás

csigalépcső

rés hosszában vasbetongerenda került
a talaj szint alá, melyet azóta 2 igen
erős cölöp 6,5 méter mélyen támaszt.
Az épület közepe így még a japán
földrengéseket is kiállná.
Az emelet szép padlócsempe bur
kolatot kapott, végig az É-D irányú
hosszúfolyosón. 10 apartman szinte
teljesen kész, 4x4m-es szobák, kényel
mes fürdő, kis előtér szekrényekkel.
Egy-két szerelvény hiányzik és a ra
diátorok. Bútor is akad, bár megnyi
táskor lesz teljes az egész.
Kellemesek a színek, a nyílászárók
türkiz színűek, a csempe a téglaszín
sötétebb árnyalata. A fürdő végig fe
hér, s a radiátorokba és csapokba me
leg víz is varázsolható.
A felső szint ezen részén minden

emelet a lépcsőnél

szervezetei közti együttműködést
erősítő programoknak. Talán sokan
emlékeznek arra, hogy a múlt évi
duatlon előtti este 10 fiatal volt velünk
a téren. No, akkor volt az a képzés, ami
után 3 napos igen sikeres nemzetközi
konferenciát csináltak az itt összekovácsolódott fiatalok. Ez a találkozó
idén is megismétlődött, sőt „Kárpát
-medencei fiatalok” tehetséggondo
zó képzését is végeztük februárban,
olyan hatással, hogy folytatni akarják.
S ezek a munkák már pénzt is hoznak
- ami beforog a kastély megújításába.
Úgy tűnik, megjelentek az első me
gyei megbízásaink, s a Vidékfejleszté
si Minisztérium háttérintézményének
szakértő cégévé váltunk - s ez bizony
pénzt hozhat a fejlesztésekhez.
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A kilátások egészen jók, de amikor
az ember hazafelé ballag bevásárlás
után, bizony még csak a tépett falakat
látja.
„Mindig így volt e világi élet, /
Egyszer fázott, másszor lánggal égett”
És mindennek pénzügyi hátteréről.
Eddig kaptunk összesen 5 millió fo
rint támogatást nyertes pályázatok ál
tal. A többi saját zsebből, földjeim hozadékából, melyet összeszedtem 1,3
MFt kárpótlási jegyből, saját nem sok
megtakarításomból. De jól építkezve.
Nem titok: bevételünk háromnegyed
részét megeszi a kastély, de ha nem
csak kívülről nézzük, talán látható az
eredmény. (A Napló mjegjelenésének
napján fognak hozzá a tető egy részé
nek javításához.)
De eredmény leginkább az, ha épül
a megye, és épül a mi kistérségünk is,
és persze a haza. Ehhez gyűjtöttünk
nem kevés ismeretet és kapcsolatot.
Hiszünk a megújulásban, s amit le
het, igyekszünk tenni érte!
Háromnegyed évezrede kapta nevét
a családunk a szomszéd településről.
Jött közben török, labanc, és egyéb
hatalmasságok.
Amit elvettek, vissza nem adták,
marad a kötelesség. Aprópénzből nem kastélyt -, de országot építeni!
S vajon hányszor építette újra e
nemzet ezt az országot, s mentette
meg ezt a kultúrát.
Zichy L.

K isjalu nagy álma
Zicsi példa
2011 őszén a belügyminisztéri
um Start mintaprogram elnevezéssel
2012. évben megvalósuló közfoglal
koztatásra írt ki pályázatot.
Zics község három projektre: me
zőgazdasági földutak és belvízelvezető
rendszerek rendbe tételére, ill. mezőgazdasági program megvalósítására
pályázott, ezzel lehetőséget teremtett
a községünkben élő álláskeresők köz
foglalkoztatására. 2012. évben dologi
kiadásokra 8. 461. 615 forintot ítéltek
meg, továbbá kiegészítő pályázaton
1,5 millió forintot nyerünk kistraktor
és kiegészítő eszközök, ill. pótkocsi
megvásárlására. A 3 projektből a me

zőgazdasági projekt kapott nagyobb
hangsúlyt, mivel ez hosszabbtávú
lehetőséget nyújt a helyben történő
foglalkoztatásra. A mezőgazdasági
programban 15 fő alkalmazására nyílt
lehetőség. Állattenyésztés keretén
belül tojótyúkokat tartottunk, míg a
növénytermesztés két főága a szán
tóföldi zöldség és takarmánynövény
előállítás lett. A megtermelt zöldséget
és tojást értékesítettük, illetve szoci
ális juttatásként a rászorulók részére
kiosztottuk. 2013-ban az előző évben
megkezdett munkát 22 fővel folytat
tuk. 2,5 hektáron szántóföldi és fólia
házas zöldség-, 5 hektáron pedig ta
karmánynövény termesztést végzünk.
Dologi kiadásokra 25.197.173,- Ftot nyertünk, melyből felépítettünk 3
db fóliasátrat. Paprikát, uborkát és pa
radicsomot termesztünk a fóliákban,
a szántóföldön vöröshagymát, fejes
káposztát, paradicsomot, burgonyát
és sárgarépát.
Két kutat is fúrattunk, elkészült a
fóliasátras és szántóföldi öntözőbe
rendezés, így lehetővé vált a projektbe
bevont területek öntözése. Vásárol
tunk egy MTZ traktort a hozzá tarto
zó munkagépekkel, ezzel kiválthattuk
a bérmunka jelentős részét.
Novemberben 25 választási malac
hizlalásával, szaporításával és 500 db
toj ój érce toj ástermelésbe állításával
tovább fejlesztjük az állattenyészté
sünket.
2013-ban a megtermelt árut hely
ben és a környező településeken,
továbbá Tabon a termelői boltban,
Balatonföldváron pedig a piacon érté
kesítjük. A kormány a mezőgazdasági
projektekben résztvevő településeken
szociális szövetkezetek megalakítását
szorgalmazza.
Zics Község Képviselőtestülete a
helyi sajátosságokat figyelembe véve
döntött az ajánlás megvalósításáról.
Az önkormányzat és 28, többségé
ben közfoglalkoztatott személy 2013.
júl. 30-án Zicsi Szorgos Kezek néven
megalakította a helyi szociális szövet
kezetét.
A Zicsen a termelőszövetkezet Nágocshoz történő csatlakozása óta nem
működött önálló szövetkezet. Telepü
lésünk történetében nagyüzemi zöld

ségtermesztésre sem volt
példa. Reméljük, hogy a befektetett
munka meghozza gyümölcsét.

Jutalom projekt
Novemberben nagy meglepetésben
volt részünk, a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási Helyettes Ál
lamtitkárságáról levél érkezett, mely
ben a település polgármestere és egy
munkatársa a Belügyminisztérium
Márványaulájában 2013. november
28. napján tartandó ünnepségre ka
pott meghívást. E napon a Belügy
minisztérium Közfoglalkoztatási He
lyettes Államtitkárságának megyei
kapcsolattartásáért felelős munkatár
sai és a megyei munkaügyi központok
vezetői felmérése alapján a 2013. év
ben közfoglalkoztatási programokat
kiemelkedő szakmai tevékenységgel
végrehajtó települések jutalmazására
került sor. Somogy Megyéből három
település - közöttük szerény kisfalunk
- polgármestere vehette át dr. Pintér
Sándor Belügyminiszter miniszteri
elismerő oklevelét. Az oklevél mellé
hárommillió forint jutalmat kaptunk,
melyet a mezőgazdasági projekt fej
lesztésére, illetve egy fő álláskereső
egy hónapig történő foglalkoztatására
fordíthattunk.
A jutalompénzből egy melegkony
hás büfé-kocsit vásároltunk, valamint
egy meglévő használaton kívüli épü
let belső átalakításával és felújításával
tojásfertőtlenítő és csomagoló üzemet
alakítottunk ki, melyek reményeink
szerint 4-5 embernek biztosítanak
majd munkát.

Hogyanjutottunk el idáig?
Településünk 2012. márc. 1-jétől
vesz rész a Belügyminisztérium által
meghirdetett Start közmunkaprog
ramban. Első évben 3 különböző
programra pályáztunk. Már ekkor
is a mezőgazdasági projekt, ezen be
lül a kertészeti növények termesztése
és az állattenyésztés kapta a nagyobb
hangsúlyt. 2013-ban már csak a me
zőgazdasági program megvalósítására
pályáztunk.
Célunk a halmozottan hátrányos
település „Csipkerózsika álmából”
való felébresztése, településen élő

munkanélküliek, többségében 50 év
felettiek munkához juttatása volt. Egy
éven keresztül 22 fő foglalkoztatására
nyílt lehetőségünk.
Sajnos a márciusi tél miatt csak
áprilisban tudtuk a szabadföldi ker
tészeti növények vetését ültetését,
ill. a fóliasátrak építését megkezde
ni. Az első fóliasátorba paprikát, a
másodikba uborkát, a harmadikba
paradicsomot ültettünk. A paprika
és paradicsom meghálálva a gondos
ápolást, késő őszig - a jelentősebb fa
gyok beköszöntéig - folyamatosan on
totta termését, ezzel jelentős bevételre
tettünk szert. A szabadföldi növények
többsége - vöröshagyma, sárgarépa és
káposzta - szintén bő termést hozott.
Az állattenyésztést csak októberben
500 db tenyésztojó jérce termelésbe
állításával tudtuk megkezdeni. Nov
emberben 20 db malacot, december
ben 50 db kakast vásároltunk.
2013.
december
31.
napjáig
2.529.575,- Ft, 2014. első két hó
napjában - elsősorban étkezési és
tenyésztojás, valamint hidegen saj
tolt tökmagolaj értékesítéséből - 954.
970,- Ft bruttó bevételre tettünk szert.
Az értékesítésből befolyt pénz kötött
felhasználású, kizárólag a mezőgazdasági programra lehetett, lehet fordíta
ni. A bevételből fizettük ki a program
során felmerülő, a pályázatba nem
tervezhető egyéb költségeket (pl.:
víz- és áramdíj, az állatok neveléséhez
szükséges takarmány és takarmány
kiegészítők, nyomtatványok, csoma
golóanyagok, őszi vetéshez, ültetéshez
szükséges gabona és kertészeti sza
porítóanyagok, üzem- és kenőanyag,
stb.). 2014-ben az elmúlt évvel ellen
tétben jelentősen lecsökkentették a
közmunkaprogramra fordítható tá
mogatás összegét. Dologi költségek
re 4,4 millió forintot hívhatunk le.
Kiegészítő támogatásként 8,6 millió
forintot kaptunk. 2011 őszén a start
mintaprogram megvalósítására kiírt
pályázat elolvasása után, lehetőséget
látva egy hosszabbtávú munkahely
teremtő program megvalósításában,
néhány fős lelkes kiscsapatunk nagyot
álmodott, pihenő és szabadidejét nem
kímélve dolgozott, dolgozik azon,
hogy településünk ismét fejlődésnek

induljon, ezáltal biztos munkát és
megélhetést biztosítson az itt élő dol
gozni akaró embereknek.
Lelkesedésünket időnként nem
csak a döntéshozók tétovázása (a pá
lyázati anyagok szinte heti átdolgoztatása), hanem a településen élő embe
rek, nem egy esetben, a programban
részt vevő dolgozók rosszindulata,
alaptalan gyanúsítgatása, rágalmazása
töri meg.
Majd néhány nap kesergés után
megrázzuk magunkat és folytatjuk to
vább a megkezdett munkát!!!
Z lcs Község Önkormányzata

Falunap l fejfedő k
avagy katapkörze

Gyász
Köszönetünket fejezzük ki
minden kedves rokonnak, barát
nak, ismerősnek, szomszédnak,
a kántornak, plébános úrnak és
Dénesi Lászlónak, akik Paska
Istvánná /sz. Dobai Mária/drága
szerettünket utolsó útjára elkí
sérték. Sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték, fájdalmunkban osz
toztak.
Gyászoló családja
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